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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază necesitatea urgentă a unui parteneriat mai puternic, pe termen lung, echitabil, 
ambițios, sustenabil și multidimensional, bazat pe dialog politic, responsabilitate 
comună, solidaritate și încredere reciprocă, pentru a face față provocărilor noastre 
comune și pentru a realiza obiectivele comune;

2. reamintește legăturile istorice deosebit de strânse dintre Uniunea Europeană (UE) și 
Africa și contribuția semnificativă a UE la ajutorul pentru dezvoltare1, dar și la 
funcționarea Uniunii Africane (UA)2; constată că UE este cel mai mare donator de 
ajutor umanitar și de asistență pentru dezvoltare din lume; reamintește că, deși UE este 
atât cel mai mare investitor în Africa, cât și cel mai important donator de fonduri de 
dezvoltare, cu aproape 20 miliarde EUR alocate în fiecare an de către UE și statele sale 
membre, ca regiune, Africa Subsahariană ocupă în continuare ultimul loc în clasamentul 
mondial în ce privește indicele de dezvoltare umană; reamintește importanța migrării 
intraregionale africane; invită să se finalizeze proiectele importante pentru dezvoltarea 
continentului african, cum ar fi combaterea corupției, digitalizarea, dezvoltarea durabilă, 
consolidarea statului de drept, protecția minorităților și a celor mai vulnerabili, în 
special copiii, egalitatea de gen și egalitatea de șanse pentru toți;

3 subliniază că sărăcia de pe continentul african rămâne unul din principalii factori ai 
migrației; consideră că UE își poate utiliza mai bine și mai eficient instrumentele, cum 
ar fi Fondul fiduciar UE-Africa, și ar putea majora finanțarea programului Erasmus+ 
pentru educația tinerilor;

4. subliniază contribuțiile culturale și economice importante ale diasporei africane în UE, 
precum și importanța transferurilor de fonduri pentru dezvoltarea țărilor africane și 
redresarea lor în urma crizelor;

5. reamintește că, conform principiului asumării responsabilității de către țări, programele 
și politicile de dezvoltare pot fi realizate cu succes doar dacă sunt conduse de țările în 
curs de dezvoltare și dacă sunt adaptate la situațiile și nevoile fiecărei țări; subliniază 
necesitatea de a colabora cu societatea civilă și comunitățile locale în acest sens, pentru 
a garanta că sunt luate în considerare nevoile și vulnerabilitățile populației;

6. îndeamnă UE și statele sale membre să plaseze respectarea și promovarea drepturilor 
omului în centrul noii strategii UE-Africa; subliniază, de asemenea, importanța 
democrației, a egalității, a solidarității, a drepturilor femeilor și ale minorităților, a bunei 
guvernanțe în relațiile UE-Africa, în special prin consolidarea legăturilor cu societatea 
civilă din țările africane și sprijinirea acesteia, a păcii și securității, precum și a climei, 

1 19,6 miliarde EUR, adică 46 % din totalul ajutorului (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_375
2 327 de milioane USD sau 42 % din bugetul său, E-003478/2018, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html .

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478-ASW_EN.html
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mediului și biodiversității, ca fundamente necesare pentru un parteneriat UE-Africa 
sustenabil, incluziv și reciproc avantajos; 

7. subliniază, în special, necesitatea de a acorda un loc central drepturilor fundamentale ale 
refugiaților și migranților în cadrul parteneriatului său cu Africa privind migrația și 
solicită să se pună capăt incriminării migranților și a refugiaților;

8. reamintește importanța de a elabora parteneriatul strategic cu Africa consolidând 
legăturile stabilite cu UA, dar și dezvoltând cooperarea regională și dialogul trilateral 
UE-UA-ONU;

9. solicită intensificarea eforturilor de combatere a corupției, care reprezintă un obstacol 
major în calea dezvoltării eficace și împiedică popoarele africane să beneficieze pe 
deplin de avantajele concrete ale politicilor implementate în comun de UE și de UA;

10. solicită dezvoltarea unui mecanism de monitorizare, precum și o responsabilitate și o 
transparență depline în ceea ce privește finanțarea din partea UE;

11. recomandă ca UE și UA să pună mai bine în aplicare și să asigure respectarea într-o mai 
mare măsură a instrumentelor naționale și internaționale existente de combatere a 
corupției și să recurgă la noile tehnologii și la serviciile digitale; invită UE să adopte un 
cadru de reglementare strict privind corupția;

12. reamintește că fluxurile financiare ilicite constituie o problemă importantă pentru țările 
în curs de dezvoltare; propune intensificarea canalizării fondurilor UE către beneficiarii 
direcți, prin intermediul organizațiilor internaționale de pe teren;

13. subliniază importanța de a include în noua strategie acțiuni concrete menite să 
capaciteze grupurile de migranți și din diaspora pentru a contribui la definirea, punerea 
în aplicare și monitorizarea noii strategii; subliniază că este necesară o mai mare 
participare a societății civile din UE și Africa, inclusiv a ONG-urilor, în elaborarea 
strategiei și în monitorizarea punerii sale în aplicare; subliniază rolul fundamental pe 
care îl joacă societatea civilă în întreaga lume pentru sprijinirea democrației și 
consolidarea dialogului politic;

14. consideră că este necesar un dialog între UE, UA și statele africane pe tema migrației, 
care reprezintă o prioritate pe termen lung în relațiile UE-Africa;

15. consideră că ar trebui să se dezvolte o cooperare puternică în domeniul migrației, 
elaborată pe baza principiilor de solidaritate, responsabilitate comună și respectare a 
drepturilor omului; subliniază importanța de a asigura eficacitatea, echitatea și 
respectarea garanțiilor procedurale în ceea ce privește eliberarea de permise consulare 
de liberă trecere și încheierea acordurilor de readmisie, favorizând returnarea voluntară, 
și de a garanta că drepturile și demnitatea persoanelor sunt pe deplin protejate și 
respectate;

16. solicită ca returnarea și reintegrarea durabile să fie însoțite de politici pe termen lung 
robuste, care să ofere sprijin persoanelor returnate și să abordeze problemele structurale 
în țările de origine, inclusiv structurile economice sustenabile și echitabile, buna 
guvernanță și statul de drept, precum și respectarea drepturilor omului și egalitatea de 
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gen;

17. atrage atenția asupra faptului că 17 % din populația lumii, și anume 1,3 miliarde de 
persoane, trăiesc în prezent în Africa; observă că, potrivit previziunilor, populația din 
Africa Subsahariană ar trebui să se dubleze până în 2050 și că, tot până în 2050, peste 
jumătate din creșterea demografică la nivel mondial va avea loc în Africa3; reamintește 
că până la 80 % din totalitatea migranților internaționali originari din Africa se 
deplasează în interiorul continentului african, contribuind la dezvoltarea, prosperitatea și 
integrarea Africii;

18. subliniază necesitatea de a consolida cooperarea internațională pentru combaterea 
traficului de ființe umane; solicită, în acest sens, o coordonare și un efort amplu și 
multidisciplinar la toate nivelurile, în cooperare cu administrațiile locale, inclusiv 
cooperarea în materie de aplicare a dreptului internațional; consideră că lupta împotriva 
indivizilor care introduc ilegal migranți și a traficanților de ființe umane trebuie să se 
desfășoare cu participarea celor două părți și cu sprijinul Europol, printre altele;

19. îndeamnă UE și națiunile africane să conlucreze pentru a crea o campanie de informare 
eficace, cu un public-țintă cât mai larg, privind riscurile și pericolele traficului de ființe 
umane și ale introducerii ilegale de migranți, pentru a evita ca oamenii să își pună viața 
în pericol pentru a intra în UE în mod neregulat;

20. subliniază că unele țări africane nu dispun de registre de stare civilă fiabile și că, prin 
urmare, mulți dintre cetățenii lor nu există oficial în fața legii și sunt deci privați de 
drepturile lor civice, nefiind în măsură să participe la procesele democratice și să 
voteze; subliniază că din această cauză nu există statistici demografice fiabile și 
pertinente;

21. subliniază necesitatea de a garanta proceduri de azil echitabile și accesibile persoanelor 
care au nevoie de protecție internațională atât în UE, cât și în țările africane; invită UE 
să ofere asistență directă și indirectă migranților și refugiaților din apropierea 
locuințelor de unde fug;

22. constată că țările africane găzduiesc, la nivel mondial, o proporție mare din numărul 
total de refugiați și persoane strămutate în interiorul țării, a căror situație vulnerabilă a 
fost și mai mult agravată de criza provocată de COVID-19; solicită împărțirea 
responsabilității la nivel mondial în ceea ce privește refugiații, în conformitate cu Pactul 
mondial privind refugiații, inclusiv prin creșterea sprijinului financiar, relocare și 
crearea unor coridoare umanitare, precum și prin eliberarea unor vize umanitare;

23. reamintește nevoia urgentă de a dezvolta căi sigure și legale pentru persoanele care au 
nevoie de protecție, precum și de a facilita obținerea vizelor de muncă pentru a intra pe 
teritoriul UE pentru toate nivelurile de competențe, însoțite de măsuri de protecție 
socială echivalente cu cele de care beneficiază cetățenii UE; îndeamnă UE și statele sale 
membre să își mărească contribuția la necesitățile globale în materie de relocare și să 
faciliteze reunificarea familială a resortisanților țărilor terțe;

24. îndeamnă UE și țările africane să extindă canalele de migrație sigure și legale între 

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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Europa și Africa, precum și mobilitatea legală pe continentul african, pentru a reduce 
încălcările drepturilor omului și decesele migranților pe căi migratorii periculoase și 
pentru a maximiza beneficiile migrației în conformitate cu Pactul mondial pentru 
asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine; solicită, 
în acest context, Comisiei să se asigure că cooperarea privind gestionarea migrației nu 
afectează mobilitatea în interiorul continentului african și să monitorizeze situația;

25. reamintește necesitatea de a crea un sistem european comun și specific de operațiuni 
civile de căutare și salvare pentru a pune capăt pierderii de vieți omenești pe mare;

26. subliniază importanța de a dezvolta o adevărată politică circulară a migrației, care să le 
permită lucrătorilor calificați și necalificați să beneficieze de un schimb de cunoștințe 
profesionale și de mobilitate între UE și Africa și să le permită persoanelor să se 
întoarcă în țara lor de origine, promovând astfel „atragerea creierelor”; reamintește că 
exodul creierelor este o problemă care trebuie abordată cu cea mai mare atenție pentru a 
elabora un parteneriat strategic real și durabil cu Africa; sprijină acordarea de prioritate 
cererilor eligibile de permise de muncă din țările de origine și de tranzit către UE (de 
exemplu, prin intermediul ambasadelor sau online) pentru a descuraja migranții de la a 
recurge la migrația ilegală și a reduce presiunea asupra sistemului de azil și migrație;

27. consideră că fragmentarea reglementărilor naționale privind migrația profesională în 
Uniune, împreună cu complexitatea și natura foarte birocratică a procedurilor, 
descurajează recurgerea la canalele legale de migrație din UE; recomandă instituirea 
unei proceduri armonizate și nebirocratice de depunere a cererilor, la nivelul UE, în 
cadrul parteneriatului UE-Africa;

28. sprijină digitalizarea și modernizarea administrației publice a statelor africane, în special 
pentru a dezvolta registre de stare civilă fiabile, pentru a furniza documente de identitate 
securizate și pentru a promova schimburile de date; subliniază că toate aceste schimburi 
de date trebuie să respecte reglementările în vigoare privind protecția datelor și a vieții 
private; îndeamnă UE să colaboreze cu națiunile africane cu scopul de a elabora 
standarde globale privind protecția datelor, lucru care, la rândul lui, va contribui la 
combaterea infracționalității și la consolidarea economiilor ambelor părți;

29. subliniază riscurile de utilizare abuzivă a acestor sisteme de către guverne care trimit în 
judecată opozanți sau apărători ai drepturilor omului; insistă asupra faptului că aceste 
date nu trebuie transferate către țări terțe, inclusiv UE și statele sale membre, în afara 
oricărui acord internațional;

30. constată că, în cadrul noii strategii UE-Africa, se pune un mare un mare accent pe 
economia digitală ; subliniază că pandemia de COVID-19 demonstrează 
vulnerabilitățile Africii legate, printre altele, de slaba diversificare economică, de înalta 
dependență de exportul de materii prime, absența unei acoperiri universale cu servicii de 
sănătate și lipsa unui acces universal la energie, apă și salubritate; pune sub semnul 
întrebării, având în vedere cele de mai sus, stabilirea acestei priorități în cadrul strategiei 
UE-Africa; reafirmă că, în special în contextul constrângerilor bugetare, dezvoltarea 
tehnologiilor digitale nu ar trebui să fie mai importantă decât alte provocări mai urgente 
care trebuie abordate în Africa, inclusiv satisfacerea nevoilor umane de bază, cum ar fi 
accesul la electricitate, educație și salubritate; sprijină o agendă privind digitalizarea 
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pentru parteneriatul UE-Africa care să asigure un acces egal la tehnologiile digitale și 
utilizarea și crearea lor în condiții de egalitate, pentru a reduce decalajul digital, inclusiv 
decalajul de gen în sectorul digital;

31. reiterează faptul că combaterea terorismului constituie o prioritate comună; invită UE să 
depună în continuare eforturi și să ofere o asistență mai largă partenerilor africani din 
regiunile afectate de terorism;

32. salută creșterea economică susținută a Africii și ia act de faptul că națiunile africane 
sunt centre de inovare și de antreprenoriat care cuprind întreprinderi mici și mijlocii, 
ceea ce ar trebui să le permită să garanteze un viitor decent tinerilor lor, principala forță 
motrice care stă la baza dezvoltării continentului4 și, astfel, să descurajeze minorii 
neînsoțiți să-și părăsească țara, precum și să coopereze pentru readmisia persoanelor 
eligibile pentru returnare; solicită investiții masive în dezvoltarea umană a tinerelor 
generații prin asigurarea accesului la drepturi, inclusiv educație, alimente nutritive, 
servicii de sănătate, printre care serviciile privind sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente, cu respectarea drepturilor omului;

33. subliniază că este important să se dezvolte politici robuste pentru un acces egal la o 
educație de calitate și programe incluzive pentru dobândirea de competențe de către toți 
copiii, precum și să se creeze oportunități transsectoriale pentru progres social și 
creștere economică; subliniază că aceste acțiuni sunt esențiale pentru a scoate oamenii și 
tinerii din sărăcie;

34. salută eforturile unor lideri africani pentru dezvoltarea și promovarea unei legislații 
împotriva violenței sexuale și familiale, hărțuirii sexuale, căsătoriilor timpurii, violului 
în cadrul cuplului și oricărei alte forme de abuz și subliniază necesitatea unei mai bune 
cooperări cu privire la aceste aspecte; subliniază că una din prioritățile cooperării 
noastre cu națiunile africane trebuie să fie capacitarea femeilor și a fetelor și protejarea 
lor de traficul cu ființe umane, de violență și de exploatare; observă că la acest lucru pot 
contribui schimbul de bune practici și inițiative specifice ale UE privind educația și 
sănătatea femeilor și a fetelor; subliniază că asigurarea egalității și a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale femeilor și fetelor este un element esențial al combaterii 
criminalității și al consolidării economiei africane; 

35. subliniază că strategia ar trebui să includă, la toate nivelurile, o perspectivă de gen, pe 
lângă măsuri specifice și o alocare bugetară specifică pentru drepturile femeilor, la care 
să participe organizațiile de tineret, organizațiile feministe și cele conduse de femei; 
subliniază că strategia trebuie să garanteze sănătatea sexuală și reproductivă și 
drepturile aferente, precum și protejarea și promovarea drepturilor LGBTI;

36. reamintește că ar trebui luate măsuri specifice pentru a proteja migranții de moarte, 
dispariție, separare familială și încălcarea drepturilor lor, cum ar fi principiul 
nereturnării și interesul superior al copilului;

37. subliniază importanța parteneriatelor economice între întreprinderile europene și cele 
africane, în special IMM-uri, pentru a impulsiona oportunitățile economice în beneficiul 

4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani reprezintă 62 % din populația Africii Subsahariene 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

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

38. solicită să se aibă în vedere securitatea și interesele continentelor european și african și 
ale cetățenilor lor, inclusiv prin participarea directă a organizațiilor societății civile în 
procesul strategiei UE-Africa; recunoaște legăturile strânse dintre reziliență, securitate, 
pace și guvernanță; subliniază importanța de a acorda atenție securității umane, de a 
aborda cauzelor profunde ale conflictelor și de a garanta că toate angajamentele UE iau 
în considerare conflictele și se bazează pe nevoile și inițiativele populațiilor locale, în 
special inițiativele societății civile pentru pace și democrație;

39. subliniază necesitatea de a acorda prioritate sistemelor publice de sănătate ale ambelor 
părți pentru a garanta accesul universal la servicii de sănătate, inclusiv cercetării și 
dezvoltării în domeniul sănătății mondiale.
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