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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za razvoj kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da nujno potrebujemo močnejše dolgoročno, pravično, ambiciozno, trajnostno 
in večplastno partnerstvo, ki bo temeljilo na političnem dialogu, skupni odgovornosti, 
solidarnosti in vzajemnem zaupanju, da bi obravnavali skupne izzive in uresničili 
skupne cilje;

2. opozarja na posebej tesne zgodovinske vezi med Evropsko unijo in Afriko ter na 
pomemben prispevek EU k razvojni pomoči1, pa tudi k delovanju Afriške unije (v 
nadaljnjem besedilu: AU)2; ugotavlja, da je EU vodilna svetovna donatorica razvojne in 
humanitarne pomoči; opominja, da je EU največja vlagateljica in največja donatorka 
razvojne pomoči v Afriki, saj skupaj z državami članicami za to vsako leto nameni 
skoraj 20 milijard EUR, kljub temu pa podsaharska Afrika ostaja regija z najnižjim 
indeksom človekovega razvoja na svetu; želi spomniti na pomen afriških migracij 
znotraj regij; poziva k dokončanju pomembnih projektov za razvoj afriške celine, kot so 
boj proti korupciji, digitalizacija, trajnostni razvoj, okrepitev pravne države, varstvo 
manjšin in najranljivejših, zlasti otrok, enakost spolov ter enake možnosti za vse;

3 poudarja, da revščina na afriški celini ostaja eden ključnih razlogov za migracije; meni, 
da bi lahko EU bolje in učinkoviteje uporabila svoje instrumente, kot je skrbniški sklad 
EU-Afrika, in bi lahko povečala financiranje programa Erasmus+ za izobraževanje 
mladih;

4. poudarja pomemben kulturni in gospodarski prispevek afriške diaspore k EU ter 
pomembnost nakazil za razvoj afriških držav in njihovo okrevanje po krizah;

5. želi spomniti, da so v skladu z načelom odgovornosti držav razvojne politike in 
programi lahko uspešni le, če jih vodijo države v razvoju in če so prilagojeni razmeram 
in potrebam posameznih držav; poudarja, da je zato treba sodelovati s civilno družbo in 
lokalnimi skupnostmi, da bi zagotovili, da se bodo obravnavale potrebe in ranljivosti 
ljudi;

6. poziva EU in njene države članice, naj spoštovanju in spodbujanju človekovih pravic 
namenijo osrednje mesto v novi strategiji EU-Afrika; poleg tega poudarja pomen 
demokracije, enakosti, solidarnosti, pravic žensk in manjšin ter dobrega upravljanja v 
odnosih med EU in Afriko, zlasti s krepitvijo podpore civilni družbi v afriških državah 
in povezav z njo, miru in varnosti, pa tudi podnebja, okolja in biotske raznovrstnosti, 
kot nujnih temeljev za trajnostno, vključujoče in vzajemno koristno partnerstvo med EU 
in Afriko; 

7. zlasti poudarja, da je treba človekove pravice beguncev in migrantov postaviti v osrčje 
partnerstva z Afriko na področju migracij ter odpraviti kriminalizacijo migrantov in 

1 19,6 milijard EUR, tj. 46 % skupnega zneska (2018), 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375
2 327 milijonov USD, tj. 42 % njenega proračuna, odgovor na parlamentarno vprašanje 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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beguncev;

8. želi spomniti, kako pomembno je zasnovati strateško partnerstvo z Afriko z okrepitvijo 
povezav, vzpostavljenih z AU, pa tudi z razvojem regionalnega sodelovanja ter 
tristranskega dialoga med EU, AU in OZN;

9. poziva k okrepljenim prizadevanjem za boj proti korupciji, ki je ena večjih ovir za 
učinkovit razvoj in ki afriškim narodom preprečuje, da bi v celoti uživali koristi skupnih 
politik EU in Afrike;

10. poziva k razvoju mehanizma za spremljanje, pa tudi popolni preglednosti in 
odgovornosti financiranja EU;

11. priporoča EU in AU, naj bolje izvajata in uveljavljata obstoječe nacionalne in 
mednarodne protikorupcijske instrumente ter uporabita nove tehnologije in digitalne 
storitve; poziva EU, naj sprejme strog regulativni okvir glede korupcije;

12. opozarja, da so nezakoniti finančni tokovi velika težava za države v razvoju; predlaga, 
da se več sredstev EU preusmeri k neposrednim upravičencem prek mednarodnih 
organizacij na terenu;

13. poudarja, kako pomembno je v novo strategijo vključiti konkretne ukrepe, namenjene 
krepitvi vloge skupin migrantov in diaspore, ki prispevajo k oblikovanju, izvajanju in 
spremljanju nove strategije; poudarja potrebo po večji vključenosti civilne družbe EU in 
Afrike, vključno z nevladnimi organizacijami, v oblikovanje strategije in spremljanje 
njenega izvajanja; poudarja osrednjo vlogo, ki jo ima civilna družba po vsem svetu pri 
podpiranju demokracije in utrjevanju političnega dialoga;

14. meni, da je med EU, AU in afriškimi državami potreben dialog o vprašanju migracij, ki 
je dolgoročno prednostno vprašanje v odnosih med EU in Afriko;

15. meni, da moramo razviti trdno sodelovanje na področju migracij, ki bo temeljilo na 
načelih solidarnosti, deljene odgovornosti in spoštovanja človekovih pravic; poudarja 
pomen zagotovitve učinkovitosti, pravičnosti in dolžnega pravnega postopanja pri 
izdajanju konzularnih prepustnic in pri sklepanju sporazumov o ponovnem sprejemu 
oseb, ki bodo prednost dali prostovoljni vrnitvi in zagotovili, da se bodo pravice in 
dostojanstvo posameznikov v celoti zaščitili in spoštovali;

16. poziva, da je treba trajnostno vračanje in ponovno vključevanje pospremiti s trdnimi in 
dolgoročnimi politikami, ki bodo podpirale ljudi, ki se vračajo, in obravnavale 
strukturna vprašanja v državah izvora, vključno s trajnostnimi in pravičnimi 
ekonomskimi strukturami, dobrim upravljanjem in pravno državo ter spoštovanjem 
človekovih pravic in enakosti spolov;

17. poudarja, da v Afriki živi 17 % svetovnega prebivalstva, to je 1,3 milijarde ljudi; 
ugotavlja, da naj bi se po napovedih število prebivalcev podsaharske Afrike do leta 
2050 podvojilo in da naj bi bila na tej celini dosežena več kot polovica svetovne 
demografske rasti3; želi spomniti, da se do 80 % vseh mednarodnih migrantov, ki 

3 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html

https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html


AD\1213914SL.docx 5/9 PE654.056v02-00

SL

izvirajo iz afriških držav, seli znotraj afriške celine in tako prispeva k razvoju, blaginji 
in povezovanju Afrike;

18. poudarja, da je treba okrepiti mednarodno sodelovanje v boju proti trgovini z ljudmi; v 
zvezi s tem poziva k celovitemu, večdisciplinarnemu prizadevanju in usklajevanju na 
vseh ravneh v sodelovanju z lokalnimi upravami, vključno z mednarodnim 
sodelovanjem na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj; 
meni, da bi se morali proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi skupaj boriti obe strani, 
med drugim s pomočjo Europola;

19. poziva, naj EU in afriški narodi sodelujejo, da bi vzpostavili učinkovito in daljnosežno 
informacijsko kampanjo o tveganjih in nevarnostih trgovine z ljudmi in tihotapljenja 
migrantov, da bi posameznike odvrnili od ogrožanja lastnega življenja z namenom 
nedovoljenega vstopa v EU;

20. ugotavlja, da nekatere afriške države nimajo zanesljivih registrov prebivalstva, zaradi 
česar mnogi državljani uradno sploh ne obstajajo in ne morejo uživati svojih 
državljanskih pravic ali izražati svoje demokratične volje, prav tako pa nimajo volilne 
pravice; poudarja, da so zato tudi demografski statistični podatki nezanesljivi in 
nerelevantni;

21. poudarja, da je treba zagotoviti pravične in dostopne azilne postopke za ljudi, ki 
potrebujejo mednarodno zaščito, tako v EU kot v afriških državah; poziva EU, naj 
zagotovi neposredno in posredno pomoč migrantom in beguncem blizu domov, s 
katerih so zbežali;

22. ugotavlja, da v afriških državah živi velik del vseh beguncev in notranje razseljenih 
oseb na svetu ter da je njihov ranljivi položaj še dodatno zaostrila kriza zaradi covida-
19; poziva k delitvi svetovne odgovornosti za begunce v skladu z globalnim dogovorom 
o beguncih, tudi s povečanjem finančne podpore, preseljevanjem in vzpostavitvijo 
humanitarnih koridorjev ter izdajanjem humanitarnih vizumov;

23. želi spomniti, da je nujno treba razviti varne in zakonite poti za ljudi, ki potrebujejo 
zaščito, pa tudi olajšati izdajo delovnih vizumov za vstop v EU za vse ravni spretnosti 
ter z ukrepi socialnega varstva, ki bodo enakovredni tistim, ki jih uživajo državljani EU; 
poziva EU in njene države članice, naj povečajo svoj prispevek k svetovnim potrebam 
po preselitvi ter olajšajo združitev družin za državljane tretjih držav;

24. poziva EU in afriške države, naj razširijo varne in zakonite migracijske poti med 
Evropo in Afriko, pa tudi zakonito mobilnost na afriški celini, da bi zmanjšali število 
primerov kršitev človekovih pravic in smrti migrantov na nevarnih migracijskih poteh 
ter čim bolj povečali koristi migracij v skladu z globalnim dogovorom o varnih, 
urejenih in zakonitih migracijah; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi in 
spremlja, da sodelovanje pri upravljanju migracij ne bo vplivalo na mobilnost znotraj 
Afrike;

25. želi spomniti, da je treba vzpostaviti namenske in skupne evropske civilne operacije 
iskanja in reševanja, da ne bi bilo več smrtnih žrtev na morju;

26. poudarja, kako pomembno je pripraviti dejansko politiko krožne migracije, ki bo 
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kvalificiranim in nekvalificiranim delavcem omogočala izkoristiti izmenjavo 
strokovnega znanja in mobilnost med EU in Afriko ter vračanje v svoje države izvora, 
in s tem spodbujala „priliv možganov“; želi spomniti, da je beg možganov težava, ki jo 
je treba zelo pozorno obravnavati, da bi oblikovali pristno in trajnostno strateško 
partnerstvo z Afriko; podpira prednostno obravnavo upravičenih prošenj za delovno 
dovoljenje iz držav izvora in tranzita v EU (na primer prek veleposlaništev ali spleta), 
da bi migrante odvrnili od nezakonitih migracijskih poti in zmanjšali obremenitev 
azilnega in migracijskega sistema;

27. meni, da neenotnost državnih predpisov o delovnih migracijah v Uniji ter zapletenost in 
zelo birokratična narava postopkov migrante odvračajo od zakonitih poti v EU; 
priporoča uvedbo usklajenega in nebirokratičnega evropskega postopka za vlaganje 
prošenj v okviru partnerstva med EU in Afriko;

28. podpira digitalizacijo in posodobitev javne uprave afriških držav, zlasti za razvoj 
zanesljivih registrov prebivalstva, izdajo varnih osebnih dokumentov ter spodbujanje 
izmenjave podatkov; poudarja, da mora za vse izmenjane podatke veljati ustrezna 
zakonodaja glede varstva podatkov in zasebnosti; poziva EU, naj sodeluje z afriškimi 
narodi, da bi si prizadevali za svetovne standarde glede varstva podatkov, ki bi 
pripomogli k boju proti kriminalu in vzajemno krepili naša gospodarstva;

29. poudarja, da bi te sisteme lahko zlorabile vlade, ki preganjajo nasprotnike ali 
zagovornike človekovih pravic; vztraja, da se ti podatki ne smejo prenesti v tretje 
države, vključno z EU in njenimi državami članicami, razen v primeru mednarodnega 
sporazuma;

30. ugotavlja, da je nova strategija EU-Afrika zelo osredotočena na digitalno gospodarstvo; 
poudarja, da pandemija covida-19 kaže na ranljivost Afrike, ki je med drugim povezana 
s slabo gospodarsko diverzifikacijo, veliko odvisnostjo od izvoza surovin in 
pomanjkanjem splošnega zdravstvenega varstva ter splošnega dostopa do energije, vode 
in sanitarnih storitev; glede na navedeno se sprašuje o ustreznosti prednostnih nalog, 
določenih v strategiji EU-Afrika; ponavlja, da zlasti v kontekstu finančnih omejitev 
razvoj digitalnih tehnologij ne bi smel imeti prednosti pred nujnejšimi izzivi v Afriki, 
tudi izpolnjevanjem osnovnih človekovih potreb, kot so dostop do elektrike, 
izobraževanja in sanitarnih storitev; podpira agendo digitalizacije za partnerstvo med 
EU in Afriko, ki bo zagotavljala enakopraven dostop, uporabo in ustvarjanje digitalne 
tehnologije, da bi premostili digitalno vrzel, tudi digitalno vrzel med spoloma;

31. opozarja, da je boj proti terorizmu skupna prednostna naloga; poziva EU, naj nadaljuje 
svoja prizadevanja in naj afriškim partnerjem v regijah, ki jih ogroža terorizem, ponudi 
obsežnejšo pomoč;

32. pozdravlja stalno gospodarsko rast v Afriki in ugotavlja, da so afriški narodi vozlišča 
inovacij, podjetništva ter malih in srednjih podjetij, kar bi jim moralo omogočiti, da 
mladim, ki so glavno gonilo razvoja celine4, zagotovijo dostojno prihodnost in tako 
mladoletnike brez spremstva odvrnejo od odhoda, ter sodelujejo pri ponovnem sprejemu 
tistih, ki so upravičeni do vrnitve; poziva k obsežnim naložbam v človekov razvoj 

4 62 % prebivalstva podsaharske Afrike je mlajših od 25 let (2019), 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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mladih generacij, da se jim zagotovi dostop do pravic, vključno z izobraževanjem, 
hranljivo prehrano, zdravstvenim varstvom, tudi s storitvami spolnega in 
reproduktivnega zdravstvenega varstva in pravic, ter spoštovanjem človekovih pravic;

33. poudarja, da je zelo pomembno razviti trdne politike za enakopraven dostop do 
kakovostnega izobraževanja, vključno s programi za pridobivanje znanja in spretnosti 
za vse otroke, in ustvariti medsektorske priložnosti za družbeni napredek in 
gospodarsko rast; poudarja, da so ti ukrepi bistveni, da bi se ljudje in mladi rešili 
revščine;

34. pozdravlja prizadevanja nekaterih afriških voditeljev za pripravo in spodbujanje 
zakonodaje za boj proti spolnemu in družinskemu nasilju, spolnemu nadlegovanju, 
otroškim porokam, posilstvom v zakonski zvezi ter vsem oblikam zlorab in poudarja 
potrebo po nadaljnjem sodelovanju pri teh vprašanjih; poudarja, da mora biti krepitev 
vloge žensk in deklet ter njihova zaščita pred trgovino z ljudmi, nasiljem in 
izkoriščanjem prednostna naloga pri našem sodelovanju z afriškimi narodi; ugotavlja, 
da je to mogoče olajšati z izmenjavo primerov najboljše prakse in posebnimi pobudami 
EU za izobraževanje in zdravje žensk in deklet; poudarja, da je zagotavljanje 
enakopravnosti, temeljnih pravic in svoboščin za ženske in dekleta ena bistvenih 
sestavin boja proti kriminaliteti in krepitve afriškega gospodarstva; 

35. poudarja, da bi bilo treba vidik spola vključiti v celotno strategijo, poleg posebnih 
ukrepov in proračunskih sredstev za pravice žensk, ki bi vključevali mladinske in 
feministične organizacije ter organizacije pod vodstvom žensk; poudarja, da mora 
strategija zagotoviti spolno in reproduktivno zdravje in pravice, pa tudi varstvo in 
spodbujanje pravic LGBTI;

36. želi spomniti, da bi bilo treba sprejeti posebne ukrepe za zaščito migrantov pred smrtjo, 
izginotjem, ločitvami družin in kršitvami njihovih pravic, vključno z načelom 
nevračanja in največje koristi otroka;

37. poudarja pomembnost gospodarskih partnerstev med evropskimi in afriškimi podjetji, 
zlasti malimi in srednjimi podjetji, za spodbuditev gospodarskih priložnosti za obe 
celini;

38. poziva k upoštevanju varnosti in interesov evropske in afriške celine ter njunih 
državljanov, tudi z neposredno udeležbo organizacij civilne družbe v procesu 
oblikovanja strategije EU-Afrika; se zaveda tesne povezave med odpornostjo, varnostjo, 
mirom in upravljanjem; poudarja, da se je treba osredotočiti na človekovo varnost, 
obravnavanje temeljnih vzrokov za konflikte in zagotavljanje, da udejstvovanje EU 
upošteva naravo konfliktov ter temelji na potrebah in pobudah lokalnega prebivalstva, 
zlasti pobudah civilne družbe za mir in demokracijo;

39. poudarja, da je treba prednost nameniti zdravstvenim sistemom obeh strani, da bi 
zagotovili splošni dostop do zdravstvenih storitev, vključno z raziskavami in razvojem 
svetovnega zdravja.
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EPP Balázs Hidvéghi, Nadine Morano

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Rob Rooken

NI Kostas Papadakis, Milan Uhrík

7 0
EPP Isabel Benjumea Benjumea, Vladimír Bilčík

RENEW Malik Azmani

EUL/NGL Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier, Sira Rego

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


