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Parlamentul României 
Camera Deputaților 

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE 
 

București, 6 octombrie 2020 
Nr. 4c-22/401 

 
 

Opinie 
 

privind COMUNICAREA COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI 
CONSILIU 

Către o strategie cuprinzătoare cu Africa 
 

JOIN(2020) 4  
 

În conformitate cu prevederile art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru 
politică externă și Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităților naționale au fost sesizate pentru examinarea pe fond a 
Comunicării comune către Parlamentul European și Consiliu - Către o 
strategie cuprinzătoare cu Africa– JOIN (2020) 4. 

Având în vedere: 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru politică externă, 
− Proiectul de opinie transmis de Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităților naționale, 
− Nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, 
− Fișa de informare elaborată de către Direcția pentru Uniunea Europeană 

a Camerei Deputaților, 
− Analiza realizată de Comisia pentru afaceri europene. 

 
Comisia pentru afaceri europene: 
 
1) Susține strategia cuprinzătoare cu Africa și remarcă și preocuparea 

exhaustivă pentru includerea tuturor formelor de cooperare în vederea 
transformării cetățenilor africani din destinatari ai ajutorului european în 
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parteneri egali, definind astfel un model european, caracterizat prin 
sustenabilitate și fundamentat pe norme și reguli. 
 

2) Subliniază că sunt necesare, în continuare, eforturi pentru valorificarea 
potențialului de colaborare în domeniul rezilienței la dezastre și în materie 
de educație, care s-ar putea constitui în parteneriate distincte ale noii 
strategii cuprinzătoare cu Africa. 

 
3) Subliniază că asigurarea accesului statelor Africii la tehnologii și 

sprijinirea adaptării acestora la nivel local în vederea tranziției către o 
economie verde, necesită aplicarea tuturor conceptelor pe care Uniunea le 
utilizează în cercetarea științifică armonizată, în special știința deschisă, 
cercetarea participativă și responsabilă, astfel încât cooperarea științifică 
să fie în beneficiul tuturor cetățenilor, în primul rând al celor din zonele 
rurale lipsite de resurse sau defavorizate. 
 

4) Își manifestă dorința ca România să participe la cooperarea aprofundată 
cu statele Africii, pentru a contribui la accelerarea reformelor și la 
transpunerea în practică a angajamentului pentru statul de drept, justiție 
și valori fundamentale, precum și a tranziției către o economie verde și 
accesul la energie și la transformarea digitală. 

 
5) Subliniază că eforturile Uniunii pentru asigurarea creșterii durabile în 

Africa pot beneficia de capitalul de simpatie de care se bucură Romania în 
statele de pe continent prin punerea în valoare a experienței sale de 
utilizare a instrumentelor de sprijin din domeniul educației, protecției 
mediului și al egalității de șanse în procesele de tranziție. 

 
6) Propune analizarea posibilității de transformare a creanțelor istorice, pe 

care o serie de state africane le au către România, în ajutor de dezvoltare, 
în contul contribuției sale ca stat membru. 
 

7) Subliniază necesitatea de a consolida, cât mai rapid, cooperarea 
aprofundată cu statele Africii, pentru a balansa manifestarea intereselor 
altor actori globali în regiune și a pune bazele unor beneficii comune ale 
Uniunii Europene și statelor Africii prin fructificarea deplină a 
oportunităților economice și politice. 

 
8) Recomandă intensificarea acțiunilor de cunoaștere reciprocă, prin toate 

instrumentele disponibile și la toate nivelurile, inclusiv cel local și al 
societății civile, pentru ca parteneriatul să se bazeze pe o înțelegere largă 
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a intereselor și a responsabilităților individuale și reciproce, pentru a aduce 
astfel cât mai rapid beneficii ambelor continente. 

 
9) Recomandă sprijinirea mai insistentă a implicării sectorului de afaceri, în 

special a întreprinderilor mici și mijlocii și a societății civile din toate 
statele Uniunii Europene într-o colaborare cu Uniunea Africană bazată pe 
angajamente mondiale comune, precum Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă, Acordul de la Paris privind schimbările climatice și Agenda 2063, 
precum și pe înțelegerile comerciale internaționale. 

 
10) Recomandă extinderea cooperării cu Uniunea Africană și organizațiile 

regionale ale continentului în domeniul educației și conlucrării 
organizațiilor societății civile, inclusiv prin utilizarea instrumentului 
ActionAid, astfel încât să existe cât mai mulți beneficiari. 
  

11) Consideră că educația non-formală reprezintă o modalitate utilă și 
eficientă de cooperare a UE cu Africa, prin includere cunoștințelor necesare 
de lucru cu  inteligența artificială, care ar trebui să fie dezvoltată și 
utilizată în mod responsabil, atât în mediul guvernamental cât și în cel de 
afaceri, precum și în dezvoltarea rurală inclusivă, cu accent pe egalitatea 
de șanse și pe participarea persoanelor cu dizabilități. 

 
12) Recomandă consultarea mediului de afaceri din statele africane, în 

special a întreprinderilor mici și mijlocii şi a companiilor aflate la început 
de activitate, pentru a identifica modalitățile de cooperare, în special cu 
entități similare pe relația Nord-Sud, puțin fructificate în prezent. 

 
13) Recomandă stabilirea unei noi priorități de cooperare în energetică, 

vizând micro-rețelele electrice, prosumatorii și tehnologiile emergente din 
energia regenerabilă, spre a se atinge, cât mai rapid, reziliența energetică 
propusă.  

 
14) Apreciază că industriile creative prezintă un potențial de cooperare 

ridicat, ce poate oferi rezultate tangibile imediate, atât din perspectivă 
economică, cât și din cea socială. 

 
15) Își manifestă dorința de a fi informată cu privire la abordarea de 

către Comisia Europeană a problematicii copiilor din zonele foarte sărace 
ale Africii, la perspectivele de acțiune ale Uniunii pentru a îmbunătăți 
situația acestora. 
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16) Recomandă insistent ca Uniunea Europeană să se preocupe de 
recondiționarea echipamentului medical sau a celui aflat în stare de uzură 
morală din statele membre pentru a fi utilizat în Africa, ca un corolar al 
promovării investițiilor în asistență medicală de bază și în dezvoltarea 
infrastructurii și a capacității de a face față apariției focarelor de boală, 
mai ales în situația comunităților rurale cu venituri reduse. 

 
17) Propune ca stabilirea de standarde sanitare și fitosanitare, precum și 

protecția resurselor naturale în Africa să fie însoțită de analiza 
posibilităților de stabilire a sistemelor de etichetare și certificare ecologică 
care să fie ușor aplicabile de către comunitățile agricole cu venituri reduse 
și să fie recunoscute la nivelul Uniunii Africane sau a organizațiilor 
regionale. 

 
 

Comisia pentru afaceri europene, întrunită în ședința din 6 octombrie 2020, a 
hotărât cu unanimitate de voturi să adopte prezenta opinie care să fie 
transmisă Biroului permanent al Camerei Deputaților, pentru finalizarea 
procedurii de examinare parlamentară. 

Propune informarea instituțiilor Uniunii Europene şi Guvernului României 
asupra observațiilor şi recomandărilor sale, ca o contribuție la procesul de 
formulare a unor politici eficiente în domeniul de referință. 

Propune, în același timp, transmiterea observațiilor/recomandărilor sale, 
Comisiei Europene, în cadrul dialogului politic informal propus de Comisia 
Europeană în Comunicarea „Furnizând rezultate pentru Europa”, COM (2006) 
211. 

 

Angel TÎLVĂR 

 

PREȘEDINTE 

 


