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PROIECT DE OPINIE
asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul
European şi Consiliu – Comunicare privind a nouă Alianţă AfricaEuropa pentru investiţii şi locuri de muncă sustenabile: să ducem
parteneriatul pentru investiţii şi locuri de muncă la un nivel
superior

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul
art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare, cu documentul privind Comunicarea Comisiei
către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu – Comunicare
privind a nouă Alianţă Africa-Europa pentru investiţii şi locuri de muncă
sustenabile: să ducem parteneriatul pentru investiţii şi locuri de muncă la
un nivel superior – COM (2018) 643, pentru examinarea fondului.
Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în
şedinţa din data de 9 octombrie 2018.
La discuţii a fost prezentă d-na Irina Crăciun - consilier afaceri
europene în Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la
apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că Alianța Africa-Europa
pentru investiții și locuri de muncă sustenabile este parte a Parteneriatului
dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană. Această alianță face parte
din cadrele strategice care reunesc Europa și Africa, cum ar fi Agenda
2030 a Organizației Națiunilor Unite și cele 17 obiective de dezvoltare
durabilă asociate, care stabilesc o viziune pentru ambele continente,
precum și din cadrele de politici relevante ale Uniunii Africane (Agenda
2063) și ale UE.
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În discursul său cu privire la Starea Uniunii din 12 septembrie 2018,
președintele Comisiei Europene Jean Claude Junker a exprimat intenția de
a construi un nou parteneriat cu Africa, o alianță pentru investiții și locuri
de muncă sustenabile. Această alianță asigură cadrul necesar pentru
atragerea mai multor investiții private în Africa, care ar permite crearea a
până la 10 milioane de locuri de muncă în următorii cinci ani.
Obiectivul alianței Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă
sustenabile este să promoveze creșterea substanțială a investițiilor
private, să stimuleze comerțul și crearea de locuri de muncă și să
contribuie la dezvoltarea durabilă și incluzivă, promovând standarde
moderne de protecție a mediului și a forței de muncă. Acest plan va fi
sprijinit de bugetul actual și viitor al Comisiei, în care Africa este
menționată ca o regiune prioritară.
Principalele măsuri avute în vedere:
- stimularea investițiilor strategice pentru crearea de locuri de muncă și
consolidarea rolului sectorului privat;
- efectuarea de investiții în capitalul uman prin investiții în educație și
competențe;
- consolidarea mediului de afaceri și a climatului investițional;
- valorificarea întregului potențial al integrării economice și al
comerțului.
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este nefavorabilă promovării
documentului supus dezbaterilor. Motivul principal avut în vedere se referă
la necesitatea coeziunii în cadrul UE şi mai puţin la nevoia de expansiune
pentru investiţii şi locuri de muncă pe continentul african, respectiv la
prioritizarea dezvoltării capitalului uman al UE şi rezolvarea problemelor
legate de migraţia forţei de muncă în interiorul Uniunii.
Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea
prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri
europene.
PREŞEDINTE,
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Adrian Solomon
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Întocmit,
Consilier parlamentar Decebal Stănescu
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