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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2020/2041(INI)

23.9.2020

OPINIA
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Rozwoju

w sprawie nowej strategii UE–Afryka – partnerstwo na rzecz zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
(2020/2041(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Juan Fernando López Aguilar



PE654.056v02-00 2/10 AD\1213914PL.docx

PL

PA_NonLeg



AD\1213914PL.docx 3/10 PE654.056v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Rozwoju, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że aby stawić czoła naszym wspólnym wyzwaniom i osiągnąć wspólne cele, 
pilnie potrzebne jest silniejsze długoterminowe, sprawiedliwe, ambitne, zrównoważone 
i wieloaspektowe partnerstwo, oparte na dialogu politycznym, wspólnej 
odpowiedzialności, solidarności i wzajemnym zaufaniu;

2. przypomina o szczególnie bliskich więziach historycznych między Unią Europejską 
(UE) i Afryką, a także o znaczącym wkładzie UE nie tylko w pomoc rozwojową1, ale 
również w funkcjonowanie Unii Afrykańskiej (UA)2; zauważa, że UE jest wiodącym 
darczyńcą pomocy rozwojowej i humanitarnej na świecie; przypomina, że chociaż UE 
jest największym inwestorem i darczyńcą na rzecz rozwoju w Afryce, na który to 
rozwój UE i jej państwa członkowskie przeznaczają rocznie prawie 20 mld EUR, 
Afryka Subsaharyjska nadal pozostaje regionem świata o najniższym wskaźniku 
rozwoju społecznego; przypomina o znaczeniu migracji wewnątrzregionalnej w Afryce; 
wzywa do sfinalizowania głównych projektów na rzecz rozwoju kontynentu 
afrykańskiego, takich jak walka z korupcją, cyfryzacja, zrównoważony rozwój, 
wzmocnienie praworządności, ochrona mniejszości i osób z najsłabszych grup 
społecznych, zwłaszcza dzieci, równość płci i równe szanse dla wszystkich;

3 podkreśla, że jedną z głównych przyczyn migracji pozostaje ubóstwo na kontynencie 
afrykańskim; uważa, że UE może w lepszy i bardziej efektywny sposób wykorzystać 
swoje instrumenty, takie jak fundusz powierniczy UE dla Afryki, i może zwiększyć 
finansowanie programu Erasmus+ na rzecz kształcenia młodzieży;

4. podkreśla istotny wkład kulturowy i gospodarczy diaspory afrykańskiej w UE oraz 
znaczenie przekazów pieniężnych dla rozwoju krajów afrykańskich i wychodzenia 
przez nie z kryzysów;

5. przypomina, że zgodnie z zasadą odpowiedzialności kraju polityka i programy 
rozwojowe mogą odnieść sukces tylko wtedy, gdy będą prowadzone przez kraje 
rozwijające się i dostosowane do sytuacji i potrzeb danego kraju; podkreśla potrzebę 
współpracy w tym względzie ze społeczeństwem obywatelskim i społecznościami 
lokalnymi, aby zagwarantować, że potrzeby ludzi zostaną zaspokojone, a problemy 
rozwiązane;

6. wzywa UE i jej państwa członkowskie do umieszczenia kwestii poszanowania i 
wspierania praw człowieka w centrum nowej strategii UE–Afryka; podkreśla ponadto 
znaczenie w ramach stosunków UE-Afryka demokracji, równości, solidarności, praw 
kobiet i mniejszości oraz dobrych rządów, w szczególności poprzez zacieśnianie więzi 

1 19,6 mld EUR, tj. 46 % łącznej kwoty (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375
2 327 mln USD, czyli 42 % budżetu, odpowiedź na pytanie poselskie 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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ze społeczeństwem obywatelskim w krajach afrykańskich i udzielanie mu wsparcia, 
wspieranie pokoju i bezpieczeństwa, a także ochronę klimatu, środowiska i 
różnorodności biologicznej, które są niezbędnymi podstawami trwałego, integracyjnego 
i korzystnego dla obu stron partnerstwa UE-Afryka; 

7. podkreśla w szczególności potrzebę umieszczenia praw człowieka przysługującym 
uchodźcom i migrantom w centrum partnerstwa z Afryką w dziedzinie migracji oraz 
wzywa do położenia kresu kryminalizacji migrantów i uchodźców;

8. przypomina o znaczeniu zaprojektowania strategicznego partnerstwa z Afryką przez 
wzmocnienie ustanowionych powiązań z UA, ale także przez rozwijanie współpracy 
regionalnej i trójstronnego dialogu UE-UA-ONZ;

9. apeluje o zaostrzenie walki z korupcją, która stanowi poważną przeszkodę dla 
skutecznego rozwoju i uniemożliwia narodom Afryki pełne korzystanie z korzyści 
płynących ze wspólnej polityki UE i Unii Afrykańskiej;

10. wzywa do rozwijania mechanizmu monitorowania, a także pełnej przejrzystości i 
rozliczalności finansowania ze środków UE;

11. zaleca UE i UA sprawniejsze wdrażanie i egzekwowanie istniejących krajowych i 
międzynarodowych instrumentów antykorupcyjnych oraz korzystanie z nowych 
technologii i usług cyfrowych; wzywa UE do przyjęcia rygorystycznych ram 
regulacyjnych dotyczących korupcji;

12. przypomina, że nielegalne przepływy finansowe stanowią poważny problem dla krajów 
rozwijających się; proponuje, aby w większym stopniu korzystać z metody 
przekazywania unijnych funduszy beneficjentom bezpośrednim za pośrednictwem 
działających w terenie organizacji międzynarodowych;

13. podkreśla znaczenie włączenia do nowej strategii konkretnych działań mających na celu 
wzmocnienie pozycji grup migrantów i diaspory, aby mogły one przyczyniać się do 
kształtowania, wdrażania i monitorowania nowej strategii; podkreśla potrzebę 
większego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego UE i Afryki, w tym 
organizacji pozarządowych, w kształtowanie strategii i monitorowanie jej wdrażania; 
podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa społeczeństwo obywatelskie na całym świecie 
we wspieraniu demokracji i umacnianiu dialogu politycznego;

14. uważa, że między UE, UA i państwami afrykańskimi potrzebny jest dialog na temat 
migracji, która jest długoterminową kwestią priorytetową w stosunkach UE-Afryka;

15. jest zdania, że należy nawiązać ścisłą współpracę w dziedzinie migracji, opartą na 
zasadach solidarności, wspólnej odpowiedzialności i poszanowania praw człowieka; 
podkreśla znaczenie zapewnienia skuteczności, sprawiedliwości i sprawiedliwości 
proceduralnej w wydawaniu przepustek konsularnych i w zawieraniu umów o readmisji, 
dając pierwszeństwo dobrowolnym powrotom, a także zapewniając pełną ochronę i 
pełne poszanowanie praw i godności jednostki;

16. apeluje, by trwałym powrotom i reintegracji towarzyszyły solidne i długoterminowe 
strategie polityczne wspierające osoby powracające i rozwiązujące problemy 
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strukturalne w krajach pochodzenia, w tym trwałe i sprawiedliwe struktury 
gospodarcze, dobre rządy i praworządność oraz poszanowanie praw człowieka i 
równości płci;

17. zwraca uwagę, że w Afryce żyje obecnie 17 % ludności świata, czyli 1,3 miliarda ludzi; 
zauważa, że z prognoz wynika, iż do 2050 r. liczba ludności w Afryce Subsaharyjskiej 
podwoi się, a ponad połowa wzrostu liczby ludności na świecie będzie miała miejsce w 
Afryce3; przypomina, że nawet 80 % wszystkich międzynarodowych migrantów 
pochodzących z krajów afrykańskich przemieszcza się w obrębie kontynentu 
afrykańskiego, przyczyniając się do rozwoju, dobrobytu i integracji Afryki;

18. podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy międzynarodowej w celu zwalczania 
handlu ludźmi; w związku z tym wzywa do podjęcia kompleksowych, 
multidyscyplinarnych wysiłków i koordynacji na wszystkich szczeblach we współpracy 
z samorządami, w tym międzynarodowej współpracy w zakresie egzekwowania prawa; 
uważa, że walka z przemytnikami ludzi i handlarzami ludźmi musi być prowadzona 
wspólnie z obydwiema stronami i przy wsparciu, między innymi, Europolu;

19. apeluje do UE i narodów afrykańskich o współpracę w celu stworzenia skutecznej i 
szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na temat rodzajów ryzyka i zagrożeń 
związanych z handlem ludźmi i przemytem migrantów, aby chronić ludzi przed 
narażaniem życia przy próbach nielegalnego wjazdu do UE;

20. zwraca uwagę, że brak wiarygodnych rejestrów stanów cywilnych w niektórych 
państwach afrykańskich pozbawia wielu obywateli prawnie potwierdzonej tożsamości, 
a w konsekwencji przysługujących im praw obywatelskich, dostępu do 
demokratycznego wyrażania opinii i prawa do głosowania; podkreśla, że prowadzi to do 
braku wiarygodnych i adekwatnych statystyk demograficznych;

21. podkreśla konieczność zagwarantowania sprawiedliwych i dostępnych procedur 
azylowych dla osób potrzebujących ochrony międzynarodowej zarówno w UE, jak i w 
krajach afrykańskich; wzywa UE do zapewnienia bezpośredniej i pośredniej pomocy 
migrantom i uchodźcom w pobliżu domów, z których uciekają;

22. zauważa, że kraje afrykańskie przyjmują dużą część łącznej liczby uchodźców i osób 
wewnętrznie przesiedlonych na całym świecie, których niepewną sytuację jeszcze 
bardziej pogłębia kryzys związany z COVID-19; apeluje o globalny podział 
odpowiedzialności za uchodźców, zgodnie z postanowieniami Globalnego 
porozumienia w sprawie uchodźców, w tym przez zwiększenie wsparcia finansowego, 
przesiedlenia, tworzenie korytarzy humanitarnych oraz wydawanie wiz humanitarnych;

23. przypomina o pilnej potrzebie stworzenia bezpiecznych i legalnych mechanizmów dla 
osób potrzebujących ochrony, a także ułatwień w wydawaniu wiz pracowniczych w 
celu uzyskania dostępu do UE na różnych poziomach umiejętności i przy zastosowaniu 
środków ochrony socjalnej równoważnych z tymi, które mają zastosowanie do 
obywateli Unii; wzywa UE i jej państwa członkowskie do zwiększenia ich wkładu w 
globalne potrzeby w zakresie przesiedleń oraz do ułatwienia łączenia rodzin obywateli 

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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państw trzecich;

24. wzywa UE i kraje afrykańskie do rozwijania bezpiecznych i legalnych kanałów migracji 
między Europą a Afryką, a także legalnej mobilności na kontynencie afrykańskim, tak 
aby zmniejszyć liczbę przypadków łamania praw człowieka i śmierci migrantów na 
niebezpiecznych szlakach migracyjnych oraz zmaksymalizować korzyści płynące z 
migracji zgodnie z Globalnym porozumieniem na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i 
legalnej migracji; w tym kontekście wzywa Komisję do zapewnienia, aby współpraca w 
zakresie zarządzania migracją nie wpływała na mobilność wewnątrzafrykańską, i do 
monitorowania tego procesu;

25. przypomina o potrzebie ustanowienia specjalnej i wspólnej europejskiej cywilnej 
operacji poszukiwawczej i ratowniczej, aby położyć kres śmierciom na morzu;

26. podkreśla znaczenie opracowania polityki w zakresie autentycznej migracji 
cyrkulacyjnej umożliwiającej wykwalifikowanym i niewykwalifikowanym 
pracownikom czerpanie korzyści z wymiany wiedzy zawodowej i mobilności między 
UE a Afryką, pozwalającej na powrót do krajów pochodzenia, a tym samym 
wspierającej tzw. pozyskiwanie mózgów; przypomina, że drenaż mózgów jest 
problemem, któremu należy poświęcić szczególną uwagę, aby opracować autentyczne i 
trwałe partnerstwo strategiczne z Afryką; popiera priorytetowe traktowanie 
kwalifikujących się wniosków o pozwolenia na pracę z krajów pochodzenia i tranzytu 
do UE (np. przez ambasady lub przez internet), aby zniechęcić migrantów do 
korzystania z nielegalnych kanałów migracji i zmniejszyć obciążenie systemu 
azylowego i migracyjnego;

27. uważa, że fragmentacja krajowych przepisów dotyczących migracji zawodowej do UE, 
a także złożoność i wysoki poziom biurokratyzacji procedur zniechęcają do korzystania 
z legalnych kanałów migracji do UE; zaleca ustanowienie w ramach partnerstwa UE–
Afryka zharmonizowanej i niebiurokratycznej unijnej procedury zgłaszania kandydatur;

28. wspiera cyfryzację i modernizację administracji publicznej państw afrykańskich, w 
szczególności w celu rozwoju wiarygodnych agencji ewidencji ludności, 
zabezpieczonych dokumentów tożsamości i promowania wymiany danych; podkreśla, 
że wszystkie wymieniane dane muszą podlegać odpowiednim przepisom dotyczącym 
ochrony danych i prywatności; wzywa UE do współpracy z narodami afrykańskimi w 
celu działania na rzecz globalnych standardów ochrony danych, co z kolei pomoże w 
zwalczaniu przestępczości i wzajemnie wzmocni nasze gospodarki;

29. podkreśla ryzyko nadużywania tych systemów przez rządy ścigające przeciwników i 
obrońców praw człowieka; nalega, aby dane te nie były przekazywane krajom trzecim, 
w tym UE i jej państwom członkowskim, w sposób wychodzący poza jakimkolwiek 
porozumienie międzynarodowe;

30. zauważa, że w nowej strategii UE–Afryka położono duży nacisk na gospodarkę 
cyfrową; podkreśla, że wybuch pandemii COVID-19 uwidocznił słabe punkty Afryki, 
związane między innymi z małą dywersyfikacją gospodarczą, dużą zależnością od 
eksportu surowców, brakiem powszechnej opieki zdrowotnej oraz brakiem 
powszechnego dostępu do energii, wody i urządzeń sanitarnych; w związku z 
powyższym kwestionuje priorytety ustalone w ramach strategii UE–Afryka; powtarza, 
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że – zwłaszcza w kontekście ograniczeń finansowych – rozwój technologii cyfrowych 
nie powinien przeważać nad pilniejszymi wyzwaniami w Afryce, w tym zaspokojeniem 
podstawowych potrzeb ludzkich, takich jak dostęp do elektryczności, edukacji i 
urządzeń sanitarnych; wspiera program na rzecz cyfryzacji w ramach partnerstwa UE–
Afryka, który zapewnia równy dostęp do technologii cyfrowych oraz ich 
wykorzystywanie i tworzenie, mając na celu likwidację przepaści cyfrowej, w tym 
między kobietami a mężczyznami;

31. przypomina, że walka z terroryzmem jest wspólnym priorytetem; wzywa UE do 
kontynuowania wysiłków i zapewnienia bardziej kompleksowej pomocy partnerom 
afrykańskim w regionach borykających się z terroryzmem;

32. z zadowoleniem przyjmuje trwały wzrost gospodarczy Afryki i zauważa, że narody 
afrykańskie są ośrodkami innowacji, przedsiębiorczości oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw, co powinno zapewnić młodym ludziom, którzy są główną siłą 
napędową rozwoju kontynentu4, godną przyszłość, a tym samym zniechęcać 
małoletnich bez opieki do opuszczania kraju, a także zachęcać do współpracy w 
zakresie readmisji osób kwalifikujących się do powrotu; wzywa do poczynienia 
znacznych inwestycji w rozwój społeczny młodych pokoleń przez zapewnienie dostępu 
do praw, w tym do edukacji, pełnowartościowej żywności, opieki zdrowotnej, w tym 
opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym 
zakresie, a także do poszanowania praw człowieka;

33. podkreśla znaczenie opracowania solidnych strategii politycznych na rzecz równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji, włączających programów nabywania 
umiejętności dla wszystkich dzieci oraz stworzenia międzysektorowych możliwości 
postępu społecznego i wzrostu gospodarczego; podkreśla, że działania te mają 
zasadnicze znaczenie dla wydźwignięcia ludzi i młodzieży z ubóstwa;

34. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki niektórych przywódców afrykańskich w zakresie 
opracowywania i propagowania ustawodawstwa przeciwdziałającego przemocy 
seksualnej i domowej, molestowaniu seksualnemu, wczesnym małżeństwom, gwałtom 
małżeńskim i wszelkiego rodzaju nadużyciom oraz podkreśla potrzebę dalszej 
współpracy w tych kwestiach; podkreśla, że wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt 
oraz chronienie ich przed handlem ludźmi, przemocą i wykorzystywaniem musi być 
priorytetem w naszej współpracy z narodami afrykańskimi; zwraca uwagę, że może 
temu służyć wymiana najlepszych praktyk i podejmowanie przez UE konkretnych 
inicjatyw w zakresie edukacji i zdrowia kobiet i dziewcząt; podkreśla, że zapewnienie 
równości, praw podstawowych i wolności kobiet i dziewcząt jest zasadniczym 
elementem walki z przestępczością i wzmacniania gospodarki afrykańskiej. 

35. zwraca uwagę, że oprócz specjalnych środków i specjalnego dodatku budżetowego na 
rzecz praw kobiet, obejmującego organizacje młodzieżowe, feministyczne i organizacje 
kierowane przez kobiety, aspekt płci powinien być uwzględniony w całej strategii; 
podkreśla, że strategia musi gwarantować zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne, a 
także ochronę i wspieranie praw osób LGBTI;

4 62 % ludności subsaharyjskiej nie skończyło 25. roku życia 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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36. przypomina, że należy podjąć konkretne działania w celu ochrony migrantów przed 
śmiercią, zaginięciem, rozdzieleniem rodzin i naruszeniem ich praw, w tym zasady non-
refoulement, i najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka;

37. podkreśla znaczenie partnerstw gospodarczych między przedsiębiorstwami 
europejskimi i afrykańskimi, zwłaszcza MŚP, dla zwiększenia możliwości 
gospodarczych na obu kontynentach;

38. apeluje o uwzględnienie bezpieczeństwa i interesów i uzasadnionych oczekiwań 
zarówno kontynentu europejskiego, jak i afrykańskiego, oraz ich obywateli, w tym 
przez bezpośredni udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesie 
realizacji strategii UE–Afryka; zauważa ścisły związek między odpornością, 
bezpieczeństwem, pokojem i sprawowaniem rządów; podkreśla znaczenie 
skoncentrowania się na bezpieczeństwie ludzi, eliminacji pierwotnych przyczyn 
konfliktów oraz zapewnieniu, by wszelkie zaangażowanie UE uwzględniało sytuacje 
konfliktu i było oparte na potrzebach i inicjatywach społeczności lokalnych, w 
szczególności na inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego na rzecz pokoju i 
demokracji.

39. zwraca uwagę na konieczność priorytetowego traktowania publicznych systemów 
ochrony zdrowia obu stron w celu zagwarantowania powszechnego dostępu do usług 
opieki zdrowotnej, w tym do badań naukowych i rozwoju w dziedzinie zdrowia na 
świecie.
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