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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozvoj, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje naliehavú potrebu silnejšieho dlhodobého, spravodlivého, ambiciózneho, 
udržateľného a mnohostranného partnerstva založeného na politickom dialógu, 
spoločnej zodpovednosti, solidarite a vzájomnej dôvere s cieľom riešiť naše spoločné 
výzvy a dosiahnuť spoločné ciele;

2. pripomína mimoriadne úzke historické väzby, ktoré spájajú Európsku úniu (EÚ) a 
Afriku, a významný prínos EÚ, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc1, ale aj o hladké 
fungovanie Africkej únie (AÚ)2; konštatuje, že EÚ je najväčším svetovým darcom 
rozvojovej a humanitárnej pomoci; pripomína, že hoci je EÚ najväčším investorom 
Afriky a jej najväčším darcom finančných prostriedkov na rozvoj, a to s takmer 20 
miliardami eur, ktoré každoročne vyčlenia EÚ a jej členské štáty, subsaharská Afrika 
stále zostáva regiónom s najnižším indexom ľudského rozvoja na svete; pripomína 
význam vnútroregionálnej africkej migrácie; žiada finalizáciu hlavných projektov v 
oblasti rozvoja afrického kontinentu, ako sú boj proti korupcii, digitalizácia, udržateľný 
rozvoj, posilnenie právneho štátu, ochrana menšín a najzraniteľnejších skupín, a to 
najmä detí, rodová rovnosť a rovnaké príležitosti pre všetkých;

3 zdôrazňuje, že chudoba na africkom kontinente naďalej zostáva jedným z kľúčových 
faktorov migrácie; domnieva sa, že EÚ môže lepšie a účinnejšie používať svoje 
nástroje, ako je trustový fond EÚ a Afriky, a že by mohla zvýšiť financovanie programu 
Erasmus+ zameraného na vzdelávanie mládeže;

4. zdôrazňuje dôležitý kultúrny a hospodársky prínos africkej diaspóry pre EÚ a význam 
remitencií pre rozvoj afrických krajín a ich oživenie po kríze;

5. pripomína, že podľa zásady zodpovednosti jednotlivých krajín rozvojové politiky a 
programy môžu byť úspešné len vtedy, ak ich riadia rozvojové krajiny a ak sú 
prispôsobené okolnostiam a potrebám konkrétnej krajiny; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu spolupráce s občianskou spoločnosťou a miestnymi komunitami s cieľom 
zabezpečiť, že potreby a zraniteľnosť ľudí sa budú riešiť;

6. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby rešpektovanie a presadzovanie ľudských práv kládli 
do centra novej stratégie EÚ – Afrika; ďalej zdôrazňuje význam demokracie, rovnosti, 
solidarity, práv žien a menšín, dobrej správy vo vzťahoch EÚ a Afriky najmä 
prostredníctvom posilnenia vzťahov s občianskou spoločnosťou v afrických krajinách a 
jej podpory, mieru a bezpečnosti, ako aj klímy, životného prostredia a biodiverzity ako 
nevyhnutných základov udržateľného, inkluzívneho a vzájomne prospešného 
partnerstva medzi EÚ a Afrikou; 

7. zdôrazňuje najmä potrebu klásť ľudské práva utečencov a migrantov do centra svojho 

1 19,6 mld. EUR, t. j. 46 % z celkovej sumy (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375
2 327 mil. USD, t. j. 42 % jej rozpočtu, odpoveď na parlamentnú otázku 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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partnerstva s Afrikou v oblasti migrácie a žiada, aby sa skoncovalo s kriminalizáciou 
migrantov a utečencov;

8. pripomína, že je dôležité navrhnúť strategické partnerstvo s Afrikou prostredníctvom 
posilnenia vzťahov s AÚ, ako aj rozvojom regionálnej spolupráce a trojstranného 
dialógu medzi EÚ, AÚ a OSN;

9. žiada, aby sa zvýšilo úsilie v boji proti korupcii, ktorá predstavuje hlavnú prekážku 
účinného rozvoja a bráni tomu, aby africké národy v plnej miere využívali konkrétne 
výsledky spoločných politík EÚ a AÚ;

10. žiada vytvorenie monitorovacieho mechanizmu, ako aj plnú transparentnosť 
a zodpovednosť, pokiaľ ide o financovanie EÚ;

11. odporúča, aby EÚ a AÚ lepšie vykonávali a presadzovali existujúce vnútroštátne a 
medzinárodné nástroje na boj proti korupcii a aby využívali nové technológie a 
digitálne služby; vyzýva EÚ, aby prijala prísny regulačný rámec v oblasti korupcie;

12. pripomína, že nezákonné finančné toky predstavujú pre rozvojové krajiny závažný 
problém; navrhuje posilniť poskytovanie finančných prostriedkov EÚ priamym 
príjemcom prostredníctvom medzinárodných organizácií v teréne;

13. zdôrazňuje, že je dôležité zahrnúť konkrétne opatrenia zamerané na posilnenie 
postavenia migrantov a skupín v diaspóre do novej stratégie, a to s cieľom prispieť k 
formovaniu, vykonávaniu a monitorovaniu novej stratégie; zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby sa EÚ a africká občianska spoločnosť vrátane mimovládnych organizácií väčšmi 
zapájali do formovania stratégie a monitorovania jej vykonávania; zdôrazňuje kľúčovú 
úlohu, ktorú zohráva občianska spoločnosť na celom svete pri podpore demokracie a 
upevňovaní politického dialógu;

14. domnieva sa, že dialóg medzi EÚ, AÚ a africkými štátmi je potrebný v súvislosti o 
otázkou migrácie, ktorá predstavuje dlhodobú prioritu vo vzťahoch medzi EÚ a 
Afrikou;

15. zastáva názor, že musíme rozvíjať intenzívnu spoluprácu v oblasti migrácie, ktorá by sa 
mala zakladať na zásadách solidarity, spoločnej zodpovednosti a rešpektovania 
ľudských práv; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť účinnosť, spravodlivosť a riadny 
proces pri vydávaní konzulárnych preukazov pre návrat a pri uzatváraní dohôd o 
readmisii, pričom sa uprednostňuje dobrovoľný návrat a zabezpečujú plná ochrana a 
rešpektovanie práv a dôstojnosti jednotlivcov;

16. žiada, aby udržateľný návrat a reintegráciu sprevádzali pevné a dlhodobé politiky na 
podporu navrátilcov a riešenie štrukturálnych problémov v krajinách pôvodu vrátane 
udržateľných a spravodlivých hospodárskych štruktúr, dobrej správy vecí verejných 
a právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a rodovej rovnosti;

17. poukazuje na to, že v Afrike v súčasnosti žije 17 % svetovej populácie, čo je 
1,3 miliardy ľudí; konštatuje, že podľa prognóz sa očakáva, že počet obyvateľov 
subsaharskej Afriky sa do roku 2050 zdvojnásobí a že do roku 2050 sa viac ako 
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polovica celosvetového demografického rastu bude sústreďovať v Afrike3; pripomína, 
že až 80 % všetkých medzinárodných migrantov, ktorí pochádzajú z afrických krajín, sa 
presúva v rámci afrického kontinentu, čo prispieva k rozvoju, prosperite a integrácii 
Afriky;

18. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť medzinárodnú spoluprácu v boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi; v tejto súvislosti žiada komplexné, multidisciplinárne úsilie a koordináciu na 
všetkých úrovniach v spolupráci s miestnymi samosprávami vrátane medzinárodnej 
spolupráce v oblasti presadzovania práva; domnieva sa, že boj proti prevádzačom a 
obchodníkom s ľuďmi musia viesť obe strany spoločne, a okrem iného aj s podporou 
Europolu;

19. vyzýva EÚ a africké národy, aby spolupracovali na vytvorení účinnej a ďalekosiahlej 
informačnej kampane, ktorá sa bude týkať rizík a nebezpečenstiev obchodovania s 
ľuďmi a prevádzania migrantov, s cieľom zabrániť tomu, aby jednotlivci ohrozovali 
svoje životy pri nelegálnom vstupe do EÚ;

20. poukazuje na to, že v niektorých afrických krajinách chýbajú spoľahlivé občianske 
registre a z tohto dôvodu mnohí z ich občanov nemajú právnu existenciu, v dôsledku 
čoho nemôžu požívať svoje občianske práva, zúčastňovať sa na demokratických 
postupoch ani hlasovať; poukazuje na to, že to vedie k nedostatku spoľahlivých a 
relevantných demografických štatistík;

21. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť spravodlivé a prístupné konania o azyle pre osoby, 
ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a to v EÚ aj v afrických krajinách; vyzýva EÚ, 
aby poskytla priamu a nepriamu pomoc migrantom a utečencom v blízkosti domovov, z 
ktorých utekajú;

22. konštatuje, že africké krajiny prijali veľkú časť celkového počtu utečencov a vnútorne 
vysídlených osôb na celom svete, ktorých zraniteľnú situáciu ešte viac zhoršila kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19; žiada rozdelenie globálnej zodpovednosti za 
utečencov v súlade s globálnym paktom o utečencoch, a to aj prostredníctvom zvýšenia 
finančnej podpory, presídľovania a vytvorenia humanitárnych koridorov a vydávania 
humanitárnych víz;

23. pripomína naliehavú potrebu vytvoriť bezpečné a legálne cesty pre ľudí, ktorí potrebujú 
ochranu, ako aj uľahčiť udeľovanie pracovných víz na vstup do EÚ pre všetky úrovne 
kvalifikácie a s opatreniami v oblasti sociálnej ochrany rovnocennými s opatreniami, 
ktoré sa vzťahujú na občanov EÚ; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili svoj prínos 
ku globálnym potrebám v oblasti presídľovania a aby uľahčovali zlúčenie rodín 
príslušníkov tretích krajín;

24. vyzýva EÚ a africké krajiny, aby vytvorili bezpečné a legálne migračné kanály medzi 
Európou a Afrikou, ako aj legálnu mobilitu na africkom kontinente s cieľom obmedziť 
porušovanie ľudských práv a úmrtia migrantov na nebezpečných migračných cestách a 
maximalizovať výhody migrácie v súlade s globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a 
legálnej migrácii; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že spolupráca 
v oblasti riadenia migrácie neovplyvní mobilitu v rámci Afriky, a aby situáciu 

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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monitorovala;

25. pripomína, že je potrebné vytvoriť osobitnú spoločnú európsku civilnú pátraciu a 
záchrannú operáciu s cieľom skoncovať so stratami na životoch na mori;

26. zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť skutočnú politiku cirkulujúcej migrácie, vďaka ktorej 
by kvalifikovaní a nekvalifikovaní pracovníci mohli využívať výmenu odborných 
znalostí a mobilitu medzi EÚ a Afrikou, čím by sa ľuďom umožnilo vrátiť sa do ich 
krajín pôvodu, a tým podporil „prílev mozgov“; pripomína, že únik mozgov je 
problémom, ktorého riešeniu treba venovať čo najväčšiu pozornosť, a to s cieľom 
vytvoriť skutočné a udržateľné strategické partnerstvo s Afrikou; podporuje 
uprednostňovanie oprávnených žiadostí o pracovné povolenia z krajín pôvodu a tranzitu 
do EÚ (napríklad prostredníctvom veľvyslanectiev alebo online) s cieľom odrádzať 
migrantov od uchyľovania sa k nelegálnym migračným kanálom a zmierniť zaťaženie 
azylového a migračného systému;

27. domnieva sa, že roztrieštenosť vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti pracovnej 
migrácie v Únii, ako aj zložitosť a vysoko byrokratická povaha postupov odrádzajú od 
využívania legálnych spôsobov migrácie EÚ; odporúča zavedenie harmonizovaného a 
nebyrokratického európskeho postupu podávania žiadostí v rámci partnerstva medzi EÚ 
a Afrikou;

28. podporuje digitalizáciu a modernizáciu verejnej správy v afrických krajinách, a to 
najmä na účely rozvoja spoľahlivých občianskych registrov, ktoré by poskytovali 
zabezpečené doklady totožnosti, a presadzovania výmeny údajov; zdôrazňuje, že všetky 
vymieňané údaje musia podliehať príslušným právnym predpisom v oblasti ochrany 
údajov a súkromia; vyzýva EÚ, aby úzko spolupracovala s africkými národmi s cieľom 
pracovať na dosahovaní celosvetových noriem v oblasti ochrany údajov, čo zasa 
pomôže bojovať proti trestnej činnosti a posilniť hospodárstva oboch strán;

29. zdôrazňuje riziko zneužitia týchto systémov vládami, ktoré stíhajú opozíciu alebo 
obhajcov ľudských práv; trvá na tom, že tieto údaje sa nesmú prenášať do tretích krajín 
vrátane EÚ a jej členských štátov, a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý presahuje rámec 
akejkoľvek medzinárodnej dohody;

30. berie na vedomie silný dôraz na digitálne hospodárstvo v novej stratégii EÚ – Afrika; 
zdôrazňuje, že pandémia COVID-19 dokazuje zraniteľnosť Afriky spojenú okrem iného 
s nedostatočnou hospodárskou diverzifikáciou, vysokou úrovňou závislosti od vývozu 
surovín, nedostatkom všeobecnej zdravotnej starostlivosti a nedostatočným 
univerzálnym prístupom k energii, vode a sanitácii; vzhľadom na uvedené skutočnosti 
spochybňuje toto stanovenie priorít v rámci stratégie EÚ – Afrika; opakuje, že najmä v 
súvislosti s finančnými obmedzeniami by rozvoj digitálnych technológií nemal 
prevažovať nad naliehavejšími výzvami Afrike, a to aj pokiaľ ide o uspokojovanie 
základných ľudských potrieb, ako je prístup k elektrickej energii, vzdelaniu a sanitácii; 
podporuje program digitalizácie v rámci partnerstva medzi EÚ a Afrikou, ktorým sa 
zabezpečuje rovnaký prístup k digitálnym technológiám, ich používanie a vytváranie, s 
cieľom preklenúť digitálnu priepasť vrátane rodových rozdielov v digitálnej oblasti;

31. pripomína, že boj proti terorizmu je spoločnou prioritou; vyzýva EÚ, aby pokračovala 
vo svojom úsilí a poskytovala komplexnejšiu pomoc africkým partnerom v regiónoch 
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postihnutých terorizmom;

32. víta udržateľný hospodársky rast Afriky a konštatuje, že africké národy sú centrami 
inovácií, podnikania a malých a stredných podnikov, čo by im malo umožniť zaručiť 
slušnú budúcnosť pre svojich mladých ľudí, ktorí sú hlavnou hybnou silou rozvoja tohto 
kontinentu4, a tým odradiť maloletých bez sprievodu od odchodu a spolupracovať na 
readmisii tých, ktorí sú oprávnení na návrat; žiada preto značné investície do ľudského 
rozvoja mladých generácií prostredníctvom zabezpečenia prístupu k právam vrátane 
vzdelávania, výživných potravín, zdravotnej starostlivosti vrátane služieb v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a rešpektovania ľudských práv;

33. zdôrazňuje, že je dôležité vypracovať vhodné politiky v oblasti rovnakého prístupu ku 
kvalitnému vzdelávaniu, programy inkluzívneho vzdelávania v oblasti zručností pre 
všetky deti a vytvoriť medziodvetvové príležitosti na sociálny pokrok a hospodársky 
rast; zdôrazňuje, že tieto činnosti majú zásadný význam pre pomoc ľudom a mládeži 
vymaniť sa z chudoby;

34. víta úsilie niektorých afrických lídrov pri rozvoji a presadzovaní právnych predpisov 
zameraných na boj proti sexuálnemu a domácemu násiliu, sexuálnemu obťažovaniu, 
detským sobášom, znásilňovaniu medzi manželmi a akémukoľvek zneužívaniu a 
zdôrazňuje potrebu ďalšej spolupráce v tejto oblasti; zdôrazňuje, že posilnenie 
postavenia žien a dievčat a ich ochrana pred obchodovaním s ľuďmi, násilím a 
vykorisťovaním musí byť prioritou v rámci našej spolupráce s africkými národmi; 
konštatuje, že tomu môže pomôcť výmena najlepších postupov a osobitné iniciatívy EÚ 
v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pre ženy a dievčatá; zdôrazňuje, že 
zabezpečenie rovnosti, základných práv a slobody žien a dievčat je základným prvkom 
boja proti trestnej činnosti a posilnenia afrického hospodárstva; 

35. poukazuje na to, že v rámci stratégie by sa okrem osobitných opatrení a osobitných 
rozpočtových prostriedkov vyčlenených na práva žien vrátane organizácií vedených 
mládežou, feministických organizácií a organizácií vedených ženami malo uplatňovať 
hľadisko rodovej rovnosti; zdôrazňuje, že touto stratégiou sa musia zaručiť sexuálne a 
reprodukčné zdravie a práva, ako aj ochrana a presadzovanie práv LGBTI osôb;

36. pripomína, že by sa mali prijať osobitné opatrenia zamerané na ochranu migrantov pred 
úmrtím, zmiznutím, odlúčením od rodiny a porušovaním ich práv vrátane zásady zákazu 
vyhostenia alebo vrátenia a najlepšieho záujmu dieťaťa;

37. zdôrazňuje význam hospodárskych partnerstiev medzi európskymi a africkými 
podnikmi, najmä MSP, s cieľom podporiť hospodárske príležitosti na oboch 
kontinentoch;

38. žiada, aby sa zohľadnili bezpečnosť a záujmy európskeho aj afrického kontinentu a ich 
občanov, a to aj prostredníctvom priamej účasti organizácií občianskej spoločnosti na 
procese stratégie EÚ – Afrika; uznáva, že odolnosť, bezpečnosť, mier a správa vecí 
verejných sú úzko prepojené; zdôrazňuje, že je dôležité zamerať sa na ľudskú 
bezpečnosť, riešiť základné príčiny konfliktov a zabezpečiť, aby sa pri každom zapojení 

4 62 % obyvateľstva subsaharskej Afriky má menej ako 25 rokov 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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EÚ zohľadňovali konflikty a aby sa takéto zapojenie zakladalo na potrebách a 
iniciatívach miestneho obyvateľstva, a najmä na iniciatívach občianskej spoločnosti v 
oblasti mieru a demokracie;

39. poukazuje na to, že je potrebné stanoviť systémy verejnej zdravotnej starostlivosti 
oboch strán ako prioritu, a to s cieľom zaručiť univerzálny prístup k službám zdravotnej 
starostlivosti vrátane výskumu a vývoja v oblasti celosvetového zdravia.
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