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Nowe priorytety w zakresie współpracy UE–
Afryka
Podczas gdy UE i Afryka przygotowują się do określenia na nowo swoich priorytetów we współpracy
w ramach przyjętej dziesięć lat temu wspólnej strategii Afryka–UE, Parlament Europejski, w czasie
pierwszej listopadowej sesji plenarnej, będzie debatować nad rezolucją przedstawiającą jego
stanowisko w tej sprawie, z myślą o zaplanowanym na koniec listopada br. szczycie UE–Afryka.
Zagadnieniem, na którym szczyt ten ma się skupić, jest potrzeba inwestowania w młodzież. Kwestia
ta zyskała na znaczeniu w związku ze wzrostem demograficznym w Afryce i nasilającą się nielegalną
migracją z Afryki do Europy.

Kontekst
Współpraca UE z Afryką zapisana jest w różnych ramach. Umowa o partnerstwie z państwami AKP (umowa z
Kotonu) określa zasady współpracy UE z Afryką Subsaharyjską oraz zasady udzielanej przez UE pomocy
rozwojowej, tymczasem wymiar południowy unijnej polityki sąsiedztwa ustala ramy współpracy z państwami
Afryki Północnej. Po utworzeniu Unii Afrykańskiej w 2002 r. uznano potrzebę ustanowienia jednorodnych ram
współpracy na poziomie całego kontynentu i, w 2007 r. przyjęto wspólną strategię Afryka–UE. Celem tej
strategii jest utworzenie między Afryką a UE, jako równymi partnerami, partnerstwa opartego na wspólnych
interesach i wartościach. Wspólna strategia Afryka–UE ma własny instrument finansowy, Program
panafrykański, który został uruchomiony w 2014 r. i w latach 2014–2020 dysponuje budżetem 845 mln EUR,
w ramach Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju. Wspólna strategia Afryka–UE nie
ogranicza się jednak do działań objętych tym instrumentem, gdyż potencjalnie może zajmować się wszelkimi
obszarami współpracy między UE a Afryką mającymi znaczenie na poziomie kontynentu lub regionów, od
pokoju i bezpieczeństwa po handel i współpracę na formach międzynarodowych dotyczącą kwestii globalnych.
Priorytety wspólnej strategii Afryka–UE poddawane są przeglądowi okresowemu w czasie organizowanego co
trzy lata szczytu szefów państw lub rządów państw Afryki i UE. Kolejny szczyt odbędzie się pod koniec listopada
w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej). W maju 2017 r. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych
opublikowały wnioski dotyczące przyszłej współpracy we wspólnym komunikacie pt. „Nowy impuls do
współpracy Afryka–UE”.

Obecny stan współpracy
Plan działania przyjęty na czwartym szczycie UE–Afryka (w Brukseli w kwietniu 2014 r.) przedstawiał pięć
priorytetowych obszarów działania: pokój i bezpieczeństwo; demokracja, dobre rządy i prawa człowieka;
rozwój społeczny; zrównoważony rozwój i wzrost gospodarczy, które sprzyjają włączeniu społecznemu; oraz
integracja kontynentalna, zagadnienia globalne i wyłaniające się. W kilku dziedzinach osiągnięto już dotąd
znaczne sukcesy. Wsparcie UE dla Unii Afrykańskiej w obszarze pokoju i bezpieczeństwa wyróżnia się jako
mające podstawowe znaczenie dla pomyślnych wyników struktury pokoju i bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej
oraz prowadzonej przez Afrykę misji pokojowej w Somalii (AMISOM), które w znacznym stopniu skorzystały z
finansowania UE. UE wspiera również proces budowania zdolności organów afrykańskich w dziedzinie praw
człowieka. Od szczytu w Valletcie w 2015 r. głównym tematem współpracy stała się nielegalna migracja. Na
szczycie tym podjęto również decyzję o utworzeniu kryzysowego funduszu powierniczego UE dla Afryki w celu
zajęcia się pierwotnymi przyczynami migracji. W obszarze handlu negocjacje dotyczące umów o partnerstwie
gospodarczym - asymetrycznych umów o wolnym handlu zawierających wyrazisty komponent dotyczący
rozwoju - zostały sfinalizowane z ugrupowaniami regionalnymi w południowej, zachodniej i wschodniej Afryce,
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jednak niektóre państwa w tych dwóch ostatnich regionach nadal zwlekają z zatwierdzeniem ostatecznego
tekstu porozumienia. Aby pobudzić wzrost i rozwiązać problem pierwotnych przyczyn migracji, UE sprzyja
inwestycjom w Afryce poprzez łączenie dotacji publicznych i funduszy prywatnych. W związku z tym niedawno
ustanowiony Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju obejmuje dwie platformy, z których
jedna poświęcona będzie Afryce, oraz nową gwarancję obejmującą ryzyko inwestorów. Oczekuje się, że
fundusz ten przyciągnie ogromne inwestycje w Afryce.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2017/2083(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: DEVE; Sprawozdawca:
Maurice Ponga (PPE, Francja)

Nowe priorytety proponowane przez Unię Europejską
We wspólnym komunikacie z 2017 r. pt. „Nowy impuls do współpracy Afryka–UE” przedstawiono główne
możliwe kierunki przyszłych działań. Uznano wyzwania i możliwości wiążące się z dynamiką demograficzną na
kontynencie afrykańskim oraz jego obecną transformacją. Priorytety te zostały określone z uwzględnieniem
Agendy 2063 Unii Afrykańskiej – programowej wizji kierunku, w którym kontynent ten powinien zmierzać –
oraz globalnej strategii UE. Przewidywany przez UE plan transformacji dla Afryki skupia się na dwóch
elementach: budowanie bardziej odpornych państw i społeczeństw, a także stworzenie większej liczby i
lepszych miejsc pracy dla ludzi młodych.
Konkretniej UE ma zamiar wzmocnić swoje wsparcie na rzecz zdolności afrykańskich w obszarze pokoju i
bezpieczeństwa, w tym w zakresie zapobiegania konfliktom i zarządzania nimi. Pragnie również kontynuować
prowadzone wraz z partnerami afrykańskimi prace na rzecz rozliczalnych, demokratycznych, skutecznych i
przejrzystych instytucji na wszystkich poziomach, ponieważ są one warunkiem wstępnym odpornych
społeczeństw. Zarządzanie migracją i mobilnością jest kolejnym istotnym elementem przyszłej współpracy i
oczekuje się, że współpraca ta przebiegać będzie w duchu wzajemnego zaufania, w oparciu o podział
odpowiedzialności i pełne poszanowanie praw człowieka. UE proponuje wzmocnienie legalnej
wewnątrzafrykańskiej mobilności i migracji, a także zwiększenie mobilności studentów i naukowców.
Jednocześnie podjąć należy problem nielegalnej migracji poprzez zwalczanie przemytu ludzi i handlu ludźmi.
W dziedzinie rozwoju gospodarczego Europejski plan inwestycji zewnętrznych opisywany jest jako
najsilniejsze unijne narzędzie sprzyjające tworzeniu miejsc pracy w Afryce, ukierunkowane na pierwotne
przyczyny migracji. Inne działania, które konieczne są w tym obszarze, obejmują: tworzenie warunków
sprzyjających przedsiębiorczości, budowanie kluczowej infrastruktury wspomagającej, w tym elektryfikacja w
Afryce, wsparcie MŚP, wsparcie prowadzonych w Afryce regionalnych i kontynentalnych działań
integracyjnych. Mając na uwadze znaczenie rolnictwa dla miejsc pracy, UE pragnie również wspierać
transformację rolnictwa w Afryce. UE uznaje także, że istnieje potrzeba zwiększenia poziomu edukacji i
szkolenia zawodowego w Afryce i deklaruje wsparcie na ten cel.

Stanowisko zainteresowanych stron
Przed szczytem UE–Afryka przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego spotkali się na Trzecim Forum
Społeczeństwa Obywatelskiego Afryka–UE, które odbyło się w Tunisie w lipcu 2017 r., i przyjęli wspólne
oświadczenie. W oświadczeniu zwrócono uwagę na skurczenie się przestrzeni dla społeczeństwa
obywatelskiego i wyrażono ubolewanie z powodu niewystarczającego zaangażowania społeczeństwa
obywatelskiego we wdrażanie strategii. W oświadczeniu zalecono ochronę przestrzeni społeczeństwa
obywatelskiego, stworzenie dla niego warunków i sprzyjanie mu, a także uznanie roli społeczeństwa
obywatelskiego w budowaniu odpornych społeczeństw. Inne zalecenia dotyczą zapewnienia włączenia kobiet
i młodzieży w działania na rzecz budowania pokoju, oddzielenia pomocy rozwojowej od zarządzania migracją
przy jednoczesnym zwalczaniu wszelkich form handlu ludźmi, nadaniu priorytetu strategiom politycznym i
inwestycjom w dziedzinie usług publicznych, takich jak zdrowie, edukacja i ochrona socjalna dla wszystkich,
propagowaniu uznanych na arenie międzynarodowej norm pracy, a także promowaniu zrównoważonych
modeli gospodarczych (w tym ruralizacji).
Również młodzi ludzie określili swoje oczekiwania. Na 4. afrykańsko-europejskim szczycie młodzieży, który
odbył się w październiku 2017 r. w Abidżanie, przyjęto oświadczeniew sprawie priorytetów, które powinny
zostać uwzględnione na szczycie wysokiego szczebla. W oświadczeniu wezwano do zwiększenia udziału ludzi
młodych, w tym tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, w społeczeństwie; do stworzenia warunków
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sprzyjających upodmiotowieniu ekonomicznemu młodych ludzi (sprzyjających przedsiębiorczości warunków
umożliwiających młodym ludziom tworzenie przedsiębiorstw, zwiększony dostęp młodych ludzi do
instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw, zwiększenie zdolności młodych przedsiębiorców do
prowadzenia przedsiębiorstw), a także do zaangażowania młodych ludzi w zapobieganie konfliktom.
Międzynarodowa Grupa Kryzysowa opublikowała analizę stosunków między Afryką a UE, w której zaleciła, by
obie strony bardziej otwarcie podejmowały kwestie sporne, miały na uwadze swoje strategiczne interesy w
czasie prowadzenia rozmów oraz dążyły do porozumienia odnośnie do sposobu rozwiązania problemu migracji
do Europy.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Parlament również formułuje zalecenia z myślą o szczycie Afryka–UE. W dniu 10 października 2017 r. Komisja
Rozwoju PE (DEVE) przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy pt. „Strategii UE–Afryka na rzecz pobudzenia rozwoju
(sprawozdawca: Maurice Ponga, PPE, Francja). W sprawozdaniu tym zalecono, by przyszła współpraca skupiała się
na następujących obszarach: rozwój gospodarczy (za pośrednictwem handlu i umów o partnerstwie gospodarczym,
integracji regionalnej, gospodarczej dywersyfikacji, zrównoważonego uprzemysłowienia); dobre rządy, w tym w
dziedzinie praw człowieka; rozwój społeczny (poprzez lepsze kształcenie, opiekę zdrowotną, dostęp do wody i
urządzeń sanitarnych oraz równość płci); migracja i mobilność; oraz środowisko, w tym zmiana klimatu. W
sprawozdaniu uznano, że odporność jest pojęciem o kluczowym znaczeniu w podejmowaniu wyzwań w Afryce oraz
zaproponowano wzmocnienie odporności w obszarze polityki, gospodarki, społeczeństwa, środowiska i
bezpieczeństwa. Podkreślono wagę odpowiedzialnych inwestycji i handlu, a jednocześnie poszanowania
międzynarodowych norm w dziedzinie zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i środowiska. Zalecono również całościowe
podejście do migracji, z uwzględnieniem sytuacji demograficznej oraz pierwotnych przyczyn migracji, a także
wezwano do propagowania legalnej migracji i podkreślono, że pomoc rozwojowa nie powinna być związana ze
współpracą w dziedzinie migracji.
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