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Stimate Domnule Președinte,  

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la Comunicarea 

comună către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Către o strategie 

cuprinzătoare cu Africa” {JOIN(2020) 4 final}. 

Comisia apreciază sprijinul Camerei Deputaților privind strategia propusă cu Africa, 

astfel cum este prezentată în comunicarea comună, care vizează un parteneriat mai 

puternic și veritabil între egali.  

Cooperarea cu statele membre marchează o nouă eră de succes fără precedent. În baza 

abordării „Team Europe” în ceea ce privește pandemia de COVID-19, a fost realocată 

suma de 38,5 de miliarde EUR pentru combaterea pandemiei în unele dintre cele mai 

vulnerabile zone din lume, o parte semnificativă din aceasta fiind alocată Africii. 

Comisia este pe deplin de acord cu recomandarea Camerei Deputaților potrivit căreia 

sprijinul pentru promovarea investițiilor în asistența medicală de bază și pentru 

dezvoltarea infrastructurii și a capacităților de combatere a focarelor de boală trebuie 

să continue dincolo de răspunsul urgent la pandemie.  

Abordarea „Team Europe” trebuie continuată, întrucât a demonstrat ceea ce se poate 

realiza atunci când Europa acționează împreună ca o Uniune. Pe măsură ce UE își 

reînnoiește parteneriatul cu Africa, colaborarea excelentă cu statele membre, la nivel 

național, regional și continental, rămâne esențială. În acest sens, Comisia salută 

interesul continuu al Camerei Deputaților față de Parteneriatul Africa-UE.  
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În ciuda pandemiei de COVID-19, prioritățile strategice pe termen lung trebuie să 

rămână în prima linie a parteneriatului cu Africa, toate acestea fiind și mai importante și 

mai urgente într-o lume post-COVID. Astfel cum se prevede în comunicarea comună, 

tranziția verde, transformarea digitală, investițiile și locurile de muncă durabile, 

migrația și mobilitatea, pacea, securitatea și guvernanța rămân relevante pentru 

redresarea post-COVID, precum și construirea unei societăți mai reziliente pentru a 

preveni viitoare crize similare și crearea unui model de creștere durabilă și orientat spre 

viitor pentru generațiile viitoare. 

Aceasta include menținerea accentului pe educație și intensificarea cooperării în materie 

de cunoaștere reciprocă la toate nivelurile, cu scopul de a crea oportunități egale. 

Trebuie să colaborăm cu sectoarele de afaceri din Europa și Africa, în special cu 

întreprinderile mici și mijlocii, precum și cu societatea civilă, pentru a ne pune în 

practică prioritățile. Tranziția verde ar trebui să se afle în centrul redresării la nivel 

mondial pentru a „reconstrui mai bine”, iar acest lucru include accesul la tehnologii și 

sprijinirea adaptării, precum și concentrarea asupra energiei din surse regenerabile ca 

element-cheie al parteneriatului nostru. Comisia apreciază, de asemenea, apelul adresat 

României de a participa la cooperarea în materie de guvernanță, tranziție verde, acces 

la energie și transformare digitală și acordă o importanță semnificativă tineretului.  

În cadrul tuturor activităților de cooperare cu partenerii africani, UE va continua să 

acorde o atenție deosebită respectării valorilor sale fundamentale și în special 

necesității de a ține seama de nevoile speciale ale persoanelor aflate în situații 

vulnerabile, precum femeile, copiii și persoanele cu handicap. Buna guvernanță, 

politicile economice, sociale, educaționale și de sănătate eficace și favorabile incluziunii, 

precum și accesul egal la serviciile sociale de bază vor rămâne o trăsătură esențială a 

parteneriatului nostru. În acest sens, este necesar să se acorde o atenție deosebită 

apărării și protecției drepturilor copilului. UE se angajează să reducă inegalitățile 

socioeconomice în toate domeniile de politică relevante. Astfel, UE își va uni eforturile 

cu partenerii selectați pentru a forma un grup de experți la nivel înalt privind 

inegalitățile, în scopul realizării unui consens internațional și a unui impuls politic la 

nivel mondial în vederea abordării inegalităților, în special în contextul planurilor de 

redresare și al investițiilor legate de COVID-19. 

În lunile următoare, în perioada premergătoare celui de al 6-lea summit Uniunea 

Europeană – Uniunea Africană, este prioritară sensibilizarea partenerilor africani 

pentru a conveni asupra priorităților comune și pentru a găsi modalități de convergență 

cu privire la chestiuni divergente. Sensibilizarea statelor membre în această privință va 

fi esențială.  
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Comisia așteaptă cu interes continuarea acestei cooperări fructuoase cu statele membre 

și parlamentele naționale în contextul Parteneriatului Africa-UE.  

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

Maroš Šefčovič      Jutta Urpilainen 

Vicepreședinte       Membru al Comisiei 
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