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Nowa strategia UE–Afryka – partnerstwo na 
rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu 
Unia Europejska (UE) i Unia Afrykańska (UA) mają zbieżne interesy w wielu dziedzinach, takich jak 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
tworzeniu miejsc pracy w Afryce. Muszą jednak jeszcze znaleźć porozumienie co do migracji, zarządzania 
bezpieczeństwem i podstawowych wartości. W marcu 2020 r. Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel 
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 
zaproponowali zbudowanie nowego i kompleksowego partnerstwa z Afryką i podkreślili, że UE pragnie 
wzmocnić powiązania między tymi dwoma kontynentami. W związku z tym proponowanym partnerstwem 
Parlament Europejski ma omówić podczas drugiej marcowej sesji plenarnej sprawozdanie z własnej 
inicjatywy. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Przedstawiając program prac Komisji na 2020 r., przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła, że 
„Komisja i Wysoki Przedstawiciel opracują nową, kompleksową strategię współpracy z Afryką w celu 
ożywienia stosunków gospodarczych, tworzenia miejsc pracy na obu kontynentach i wszechstronnego 
pogłębiania naszego partnerstwa”. 9 marca 2020 r. Komisja i Wysoki Przedstawiciel przedstawili wspólny 
komunikat pt. „W kierunku kompleksowej strategii współpracy z Afryką”. Komunikat ten opiera się na 
„Nowym sojuszu na rzecz zrównoważonego rozwoju i zatrudnienia” z 2018 r. oraz na istniejących 
międzynarodowych, afrykańskich i unijnych ramach i strategiach politycznych, takich jak cele 
zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, Agenda UA 2063, globalna strategia UE, 
Europejski konsensus w sprawie rozwoju oraz wspólna strategia Afryka–UE z 2007 r. Zaproponowano w nim 
pięć partnerstw tematycznych: (1) partnerstwo na rzecz transformacji ekologicznej i dostępu do energii 
zgodnie z porozumieniem paryskim w sprawie zmian klimatu; (2) partnerstwo na rzecz transformacji 
cyfrowej; (3) partnerstwo na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, promowania 
inwestycji poprzez innowacyjne finansowanie oraz na rzecz rozwijania „kształcenia, wiedzy i umiejętności 
oraz zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji, w szczególności w przypadku kobiet i młodzieży, 
a także ochrony i zwiększania praw socjalnych oraz wyeliminowania pracy dzieci”; (4) partnerstwo na rzecz 
pokoju i sprawowania rządów oraz (5) partnerstwo „na rzecz zapewnienia wyważonego, spójnego i 
kompleksowego podejścia do migracji i mobilności”. Proponowana strategia obejmuje również działanie 
przekrojowe mające na celu wzmocnienie multilateralizmu w pogłębianiu sojuszu UE–Afryka na forach 
międzynarodowych.  

Spotkania UE–Unia Afrykańska na temat strategii  
Komisja Europejska przedstawiła swoje wnioski podczas 10. posiedzenia Komisji UA i Komisji UE, które 
odbyło się 27 lutego 2020 r. w Etiopii. W konkluzjach z 30 czerwca 2020 r. Rada zatwierdziła wspólny 
komunikat jako „doskonałą podstawę do zapoczątkowania nowego, ambitnego partnerstwa z Afryką”. 
Strategia ma zostać omówiona na następnym szczycie UA–UE z myślą o przyjęciu wspólnych wytycznych. 
Organizowany zwykle co trzy lata szczyt ten miał się odbyć pierwotnie jesienią 2020 r. w Brukseli, ale później 
przełożono go na 2021 r. ze względu na sytuację związaną z koronawirusem. Na wniosek Unii Afrykańskiej 
przesunięto sine die również wideokonferencję między przywódcami UE i Afryki („miniszczyt”), 
zaplanowaną na 9 grudnia 2020 r. Portugalska prezydencja w Radzie UE (styczeń–czerwiec 2021 r.) 
zobowiązała się do zacieśnienia współpracy UE z Afryką i UA oraz wyraziła wolę „brania aktywnego udziału 
w przygotowaniach do szóstego szczytu UE–Unia Afrykańska”. Komisje Parlamentu Europejskiego 
popierają te dążenia. Nie wyznaczono jeszcze jednak nowej daty szczytu. Przyszła umowa między UE a AKP, 
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obejmująca trzy filary regionalne (Afryka Subsaharyjska, Karaiby i Pacyfik), powinna również zostać 
zatwierdzona przez Radę UE podczas prezydencji portugalskiej. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
11 lutego 2020 r. na posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski przeprowadził debatę z komisarz ds. 
partnerstw międzynarodowych Juttą Urpilainen. Tomas Tobé (PPE, Szwecja), przewodniczący Komisji 
Rozwoju (DEVE), poparł w imieniu swojej komisji koncepcję kompleksowej strategii współpracy z Afryką, 
pod warunkiem że strategia ta będzie zawierać konkretny plan, analizę ewentualnych negatywnych i 
pozytywnych wyników oraz skuteczne narzędzia monitorowania i koordynacji pomocy. 15 lipca 2020 r. 
komisja DEVE przeprowadziła wymianę poglądów na ten temat z komisarz Urpilainen i wysokimi rangą 
przedstawicielami ESDZ.  

W lutym 2021 r. komisja DEVE przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie aspektów 
proponowanej strategii dotyczących zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu. W sprawozdaniu podkreślono, że należy dostosować partnerstwo do skutków koronawirusa, 
które mogą spowodować pogłębienie się nierówności, pogorszenie się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa 
i bezpieczeństwa żywnościowego oraz zwiększenie ubóstwa w Afryce. Wezwano w nim do ściślejszej 
współpracy w kluczowych obszarach, takich jak bezpieczeństwo, rolnictwo i zdrowie, aby lepiej 
przewidywać przyszłe kryzysy zdrowotne. Podkreślono, że w przyszłych stosunkach należy odejść od relacji 
darczyńca-beneficjent i zapewnić krajom afrykańskim środki umożliwiające osiągnięcie zrównoważonego 
rozwoju, w tym poprzez sprawiedliwy i etyczny handel. Zgodnie ze sprawozdaniem partnerstwo 
powinno nadać priorytet rozwojowi ludzkiemu i prawom człowieka, w tym zdrowiu i prawom 
seksualnym i reprodukcyjnym.  
Biorąc pod uwagę szybki wzrost liczby ludności w Afryce, w sprawozdaniu wezwano do priorytetowego 
potraktowania młodzieży w kontekście pomocy rozwojowej oraz do zwrócenia pilnej uwagi na dzieci na 
obszarach ogarniętych konfliktami. Wyrażono ubolewanie, że stosunki UE–Afryka są zdominowane przez 
kwestię migracji, i zwrócono w szczególności uwagę na rozbieżności w tej dziedzinie między mandatami 
negocjacyjnymi UE i AKP dotyczącymi przyszłej umowy między UE a AKP. Zasugerowano, że odnowione 
partnerstwo pomaga opracować sprawiedliwą politykę migracyjną, ponieważ w jego ramach 
przewidziano rzeczywiste zajęcie się podstawowymi przyczynami migracji i lepsze realizowanie skutecznej 
polityki wizowej i polityki dotyczącej legalnej migracji. W ramach partnerstwa należy wspierać zwiększoną 
mobilizację zasobów krajowych w Afryce, zwłaszcza poprzez walkę z korupcją i uchylaniem się od 
opodatkowania. Podkreślono również, że w ramach nowego instrumentu budżetowego dla działań 
zewnętrznych (Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej, ISWMR) należy 
przeznaczyć odpowiednie zasoby na cele klimatyczne. Zwrócono uwagę, że wiele państw członkowskich 
nie osiągnęło celu polegającego na przeznaczaniu 0,7 % dochodu narodowego brutto (DNB) na oficjalną 
pomoc rozwojową (ODA) oraz że niektóre z nich nawet zmniejszyły swoją ODA. 

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2020/2041(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: DEVE; Sprawozdawczyni: 
Chrysoula Zacharopoulou, (Renew, Francja). Więcej informacji można znaleźć w naszym briefingu pt. „Towards a 
new EU strategy with Africa: A renewed focus on outreach”. 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-11-ITM-012_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0017_PL.html
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-stronger-europe-in-the-world/file-mff-ndici/02-2021
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/2041(INI)
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29651965
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29651965
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29651965

	Unia Europejska (UE) i Unia Afrykańska (UA) mają zbieżne interesy w wielu dziedzinach, takich jak przeciwdziałanie zmianie klimatu i promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego tworzeniu miejsc pracy w Afryce. Muszą jednak jeszcze zn...
	Wniosek Komisji Europejskiej
	Spotkania UE–Unia Afrykańska na temat strategii
	Stanowisko Parlamentu Europejskiego

