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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει τους ιδιαίτερα στενούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) και της Αφρικής και τη σημαντική συμβολή της ΕΕ στην αναπτυξιακή 
βοήθεια1, αλλά και στη λειτουργία της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ)2· 

2. ζητεί να ενισχυθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία αποτελεί μείζον εμπόδιο 
για την αποτελεσματική ανάπτυξη και εμποδίζει τους λαούς της Αφρικής να 
επωφεληθούν πλήρως από τα απτά οφέλη των κοινών πολιτικών της ΕΕ και της 
Αφρικανικής Ένωσης, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συνολική στρατηγική με 
την Αφρική·

3. θεωρεί ότι το ζήτημα της μετανάστευσης θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε ένα 
πλαίσιο όπου, σε ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες από τις μισές αιτήσεις ασύλου 
απορρίπτονται βάσει οριστικής νομικής απόφασης3 και, συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών μέσω της σύναψης 
συμφωνιών επανεισδοχής και της έκδοσης προξενικών αδειών διέλευσης· 

4. υποστηρίζει την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης των 
αφρικανικών κρατών, ιδίως για την ανάπτυξη αξιόπιστων ληξιαρχικών εγγράφων και 
την προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
του οργανωμένου εγκλήματος·

5. χαιρετίζει την σταθερή οικονομική ανάπτυξη στην Αφρική· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Αφρικανική Ένωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εγγυηθεί ένα 
αξιοπρεπές μέλλον για τη νεολαία της, που είναι η κύρια κινητήρια δύναμη για την 
ανάπτυξη της ηπείρου4, και, ως εκ τούτου, για την αποτελεσματική καταπολέμηση του 
φαινομένου των ασυνόδευτων ανηλίκων που φθάνουν στην Ευρώπη και να 
συνεργάζεται για την επανεισδοχή ανηλίκων που είναι επιλέξιμοι για επιστροφή· 

6. ζητεί να ληφθούν υπόψη η ασφάλεια και τα συμφέροντα της ηπείρου και των 
ευρωπαίων πολιτών.

1 19,6 δισ. ευρώ, ήτοι 46 % του συνόλου (2018)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_375
2 327 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ήτοι 42 % του προϋπολογισμού, E-003478/2018
3 Πηγή: EUROSTAT
4 το 62 % του πληθυσμού της υποσαχάριας Αφρικής είναι κάτω των 25 ετών (2019) 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_375
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-003478_FR.html
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf

