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PROIECT DE OPINIE 

la JOIN(2020)4 - COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU  
Către o strategie cuprinzătoare cu Africa 

 

 În conformitate cu prevederile art. 170 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea 
Europeana (TUE), a Protocolului nr. 1 și 2, anexate TUE și a Tratatului 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru politică 
externă a fost sesizată în data de 30 aprilie 2020 cu examinarea 
fondului COMUNICĂRII COMUNE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 
CONSILIU  Către o strategie cuprinzătoare cu Africa - 
JOIN(2020)4. 

În şedinţa din 26 mai 2020, în urma prezentării făcute de doamna 
Daniela Gîtman, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea următorului 
proiect de opinie: 

 Comisia pentru politică externă: 

 Salută eforturile de a consolida și a aprofunda relațiile politice și 
economice dintre Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia și 
țările africane și modul în care prezenta Comunicare aduce la un loc 
strategiile și programele prezente într-o sinergie bazată pe parteneriat și 
egalitatea de tratament. 

CONFORM CU ORIGINALUL



Comunicarea prezintă viziunea comună a Comisiei Europene și a 
Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate cu 
privire la bazele unei noi strategii cu Africa care se bazează pe noua 
„Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile” și 
pe cadrele și politicile internaționale, africane și ale Uniunii Europene, 
cum ar fi: Agenda 2030 a ONU, Agenda 2063 a Uniunii Africane (UA), 
Strategia globală a Uniunii Europene și Consensul European privind 
dezvoltarea, Strategia comună Africa-Europa și Planul european de 
investiții externe (EIP).  

Pregătirea unei strategii cu Africa a reprezentat unul din 
principalele obiective ale Comisiei Europene, documentul „Către o 
strategie cuprinzătoare cu Africa” reprezentând un prim pas care 
urmează să fie finalizat la summitul UE-Africa din octombrie 2020. Se 
stabilesc cinci domenii de parteneriat, care trebuie „definite în comun” la 
summitul UE-Uniunea Africană din octombrie, în ceea ce privește 
tranziția ecologică și accesul la energie, transformarea digitală, creșterea 
durabilă și locuri de muncă, pacea și guvernanța, migrația și mobilitatea. 

Având în vedere faptul că efectele Acordului de la Cotonou 
încetează în 2020, Statele membre ale Uniunii Europene au demarat 
lucrările de pregătire a cadrului pentru un viitor parteneriat cu statele din 
Africa, zona Caraibilor și Pacific (țările ACP). De asemenea, Parlamentul 
European s-a angajat activ în relațiile cu țările africane de-a lungul 
timpului, având delegații interparlamentare permanente cu acestea și 
adoptând rezoluții care să susțină cooperarea și parteneriatele în domenii 
diverse. 

Pentru a aduce beneficii ambelor continente, ar trebui ca 
parteneriatul UE-Africa să se bazeze pe o înțelegere clară a intereselor și 
a responsabilităților individuale și reciproce, reflectând caracterul 
cuprinzător și maturitatea relației dintre cele două continente. Printre 
aceste interese se numără următoarele: dezvoltarea unui model de 
creștere verde, îmbunătățirea mediului de afaceri și a climatului 
investițional, promovarea educației, a cercetării și a inovării, crearea de 
locuri de muncă decente și adăugarea de valoare prin investiții durabile, 
maximizarea beneficiilor integrării economice regionale și ale comerțului, 
asigurarea securității alimentare și a dezvoltării rurale, combaterea 
schimbărilor climatice, asigurarea accesului la energie durabilă și 
protejarea biodiversității și a resurselor naturale, promovarea păcii și a 
securității, asigurarea unei bune gestionări a migrației și a mobilității, 
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participarea în parteneriat pe scena mondială pentru a consolida ordinea 
multilaterală bazată pe norme, promovarea valorilor universale, a 
drepturilor omului, a democrației, a statului de drept și a egalității de 
gen. 

Propunerile din cadrul viitorului summit UE-UA, ale unei noi 
strategii cuprinzătoare a UE cu Africa, au în vedere cinci parteneriate: 
Parteneriat pentru tranziția către o economie verde și accesul la energie; 
Parteneriat pentru transformarea digitală; Parteneriat pentru creștere 
durabilă și locuri de muncă; Parteneriat pentru pace și guvernanță și 
Parteneriat în materie de migrație și mobilitate. 

Membrii Comisiei pentru politică externă au apreciat că promovarea 
relațiilor de parteneriat cu Africa va duce la creșterea substanțială a 
investițiilor private, va stimula comerțul și crearea de locuri de muncă și 
va contribui la dezvoltarea durabilă și incluzivă, promovând pacea și 
prevenirea conflictelor, standarde moderne de protecție a mediului și a 
forței de muncă.  

Totodată, membrii Comisiei subliniază că perspectiva unei 
cooperări aprofundate cu statele africane este nu doar un motor al 
reformelor, un angajament pentru statul de drept, justiție și valori 
fundamentale, ci reprezintă o prioritate pentru toți cetățenii acestor țări, 
o garanție a stabilității și prosperității acestora. 

Comisia pentru politică externă remarcă modul cuprinzător și 
preocuparea pentru includerea tuturor formelor de cooperare, 
transformarea africanilor din recipienți ai ajutorului european în parteneri 
egali, definind astfel un model european, caracterizat prin sustenabilitate 
și fundamentat pe norme și reguli. 

Membrii Comisiei atrag atenția asupra necesității de a relansa rapid 
cooperarea aprofundată cu statele Africii, în care China și Federația Rusă 
sunt foarte active iar birocrația europeană poate duce la pierderea multor 
oportunități economice și politice. 

 S-a subliniat că România beneficiază încă de un imens capital de 
simpatie în statele africane iar instrumentele noastre din domeniul 
educației, protecției mediului și protecției femeilor constituie o bază 
solidă pentru o implicare sporită, atât în plan bilateral cât și în cadru 
european. 
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La propunerea domnului deputat Ovidiu Ganț, membrii Comisiei au 
cerut Guvernului să ia în considerare posibilitatea transformării 
creanțelor istorice pe care o serie de state africane le au către România 
în ajutor de dezvoltare, pe care țara noastră trebuie să îl acorde ca 
membru al Uniunii Europene.  

Apreciind că perspectiva unei cooperări aprofundate cu statele 
Africii este nu doar un motor al reformelor, un angajament pentru statul 
de drept, justiție și valori fundamentale, pentru tranziția către economie 
verde și acces la energie, pentru transformarea digitală și creștere 
durabila, o garanție a stabilității și prosperității acestora, membrii 
Comisiei pentru politică externă au considerat că vocea României trebuie 
să fie puternică și au cerut Guvernului să urmărească modul de 
implementare a principiilor enumerate în Comunicare precum și 
bugetarea inițiativelor pe care le va cuprinde. 

 

 

    Preşedinte,                           Secretar, 
 

 

   Biró Rozália-Ibolya                Mirela Furtună 
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