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AFRIKA

Vztahy mezi EU a Afrikou se řídí dohodou z Cotonou a společnou strategií Afrika-EU, jež
zahrnují politické, hospodářské a rozvojové aspekty. EU se aktivně zasazuje o budování míru
a bezpečnosti v Africe a společně s Africkou unií (AU) se zapojuje do různých politických
dialogů, včetně dialogu o demokracii a lidských právech. Jednou z nejdůležitějších otázek
v rámci vztahů mezi Afrikou a EU je v poslední době migrace. Hlavním nástrojem rozvojové
spolupráce v Africe zůstává Evropský rozvojový fond.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— článek 217 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

— dohoda o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT)
a Evropským společenstvím a jeho členskými státy (dohoda z Cotonou);

— dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci (DORS) mezi Evropským společenstvím a jeho
členskými státy a Jihoafrickou republikou.

DOHODA Z COTONOU

Vztahy mezi EU a subsaharskou Afrikou se v současnosti řídí dohodou z Cotonou, která tvoří
základ vztahů mezi EU a 78 zeměmi ze skupiny AKT. V Jižním Súdánu probíhá proces jejího
podepisování a ratifikace.
Vztahy mezi EU a AKT se rozvíjí od doby úmluv z Lomé I-IV (1975–2000), které položily
základ rozvojové spolupráci a obchodním ustanovením, jež umožnila, že 99,5 % produktů
ze zemí AKT má volný přístup na evropský trh. Po úmluvách z Lomé následovala dohoda
z Cotonou, podepsaná dne 23. června 2000 na dobu 20 let. Dohoda z Cotonou byla dvakrát
revidována – v roce 2005 a v roce 2010. Revizí z roku 2005 byla uznána pravomoc
Mezinárodního trestního soudu (ICC), což vedlo k tomu, že Súdán a Rovníková Guinea revizi
odmítly podepsat či ratifikovat. Evropský parlament dal svůj souhlas s ratifikací revize z roku
2010 v červnu 2013, vyjádřil však „zásadní výhrady vůči těm částem dohody, které neodrážejí
stanovisko Evropského parlamentu a hodnoty Unie“. Parlament měl námitky zejména proto, že
dohoda neobsahuje výslovnou doložku o zákazu diskriminace na základě sexuální orientace.
Cílem dohody z Cotonou je vymýcení chudoby prostřednictvím úplnější integrace zemí AKT
do světového hospodářství. Dohoda z Cotonou používá termín „partnerství“, poukazuje na
vzájemné závazky a odpovědnost a klade důraz na politický dialog, lidská práva, demokracii
a řádnou správu věcí veřejných. Dohodu provádí společné orgány AKT-EU, včetně Rady
ministrů, Výboru velvyslanců a Smíšeného parlamentního shromáždění.
Vzhledem k tomu, že platnost dohody z Cotonou v roce 2020 končí, byla již zahájena jednání
o rámci pro následující období. V roce 2015 Evropská komise zahájila proces reflexe, jehož
součástí byly široké veřejné konzultace a hodnocení. V návaznosti na tento proces bylo
v listopadu 2016 zveřejněno společné sdělení, které nastiňuje různé možnosti politiky do
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budoucna. Evropský parlament v říjnu 2016 přijal usnesení o budoucnosti vztahů AKT-EU po
roce 2020.

SPOLEČNÁ STRATEGIE AFRIKA-EU (JAES)

Zastřešující politiku EU vůči všem 54 členským zemím Africké unie (AU) představuje společná
strategie Afrika-EU (JAES). Strategie byla přijata vedoucími představiteli Evropy a Afriky na
druhém summitu EU-Afrika v Lisabonu v prosinci 2007. Účelem této strategie je posunout
vztahy mezi Afrikou a EU na novou strategickou úroveň zahrnující posílené politické partnerství
a posílenou spolupráci na všech úrovních. Jejím cílem je:
— překročit rámec rozvojové spolupráce a otevřít vztahy mezi Afrikou a EU záležitostem

společného politického zájmu,

— jít nad rámec čistě africké problematiky a účinně se zabývat globálními výzvami, jako jsou
migrace, změna klimatu, mír a bezpečnost,

— podporovat ambice Afriky v oblasti podpory meziregionálních a mezikontinentálních
reakcí na tyto významné výzvy,

— usilovat o partnerství zaměřené na obyvatele a zajistit větší účast afrických a evropských
občanů.

K dosažení těchto cílů bylo v rámci strategie JAES původně zřízeno osm tematických partnerství
pro spolupráci. Výsledkem čtvrtého summitu EU-Afrika, který se konal v Bruselu v dubnu
2014, bylo přijetí politického prohlášení čelných představitelů států a vlád a plánu orientovaného
na výsledky na období let 2014–2017. Na tomto summitu bylo rozhodnuto, že původních
osm tematických partnerství bude přeorientováno na těchto pět prioritních oblastí: i) mír
a bezpečnost; ii) demokracie, řádná správa věcí veřejných a lidská práva; iii) lidský rozvoj;
iv) udržitelný a inkluzivní rozvoj a růst a kontinentální integrace; v) globální a nové otázky.
V tomto novém rámci pro spolupráci jsou věda, technologie a inovace uznány jako průřezové
otázky, a to s ohledem na jejich přínos k dosažení všech ostatních cílů v oblasti socio-
ekonomického rozvoje. Bylo schváleno samostatné prohlášení týkající se migrace a mobility
a také akční plán zaměřený na boj proti nelegální migraci a obchodování s lidmi a na posílení
mezinárodní ochrany, lepší organizaci legální migrace a na posílení provázanosti migrace
a rozvoje.
V listopadu 2015 uspořádaly EU a Afrika ve Vallettě na Maltě summit o otázkách migrace, který
vyústil v přijetí Vallettského akčního plánu a ve zřízení nouzového svěřenského fondu EU pro
Afriku, jehož objem činí 1,8 miliard EUR, které mají řešit základní příčiny nelegální migrace
a vysídlování osob v Africe. V souladu s novou globální strategií EU představila v červnu
2016 Evropská komise nový rámec partnerství se třetími zeměmi v oblasti migrace. Co se týče
dlouhodobého financování, oznámila Komise v září 2016 vytvoření evropského plánu vnějších
investic, který v sobě zahrnuje nový inovativní finanční nástroj – Evropský fond pro udržitelný
rozvoj (EFSD).
Pátý summit EU-Afrika se uskuteční v listopadu 2017 v Pobřeží slonoviny. V rámci příprav na
tuto akci vydaly v květnu 2017 Evropská komise a místopředsedkyně, vysoká představitelka
společné sdělení o nových podnětech pro partnerství mezi Afrikou a EU. Tento dokument
obsahuje výchozí rámec pro postoj EU ke společné akci, který bude na výše uvedeném summitu
představen a mohl by se promítnout do plánu pro období 2018–2020 a dále. Jeho cílem je
vytvoření silnějšího a hlubšího partnerství založeného na konkrétních krocích a směřujícího
k větší prosperitě a stabilitě jak v Africe, tak v Evropě. Dokument předkládá dva strategické
cíle, které je nutné přeměnit v konkrétní opatření: odolnější státy a společnosti a větší počet

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/25429/Joint%20Communication%20for%20a%20renewed%20impetus%20of%20the%20Africa-EU%20Partnership
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kvalitnějších pracovních míst, zejména pro mladé lidi. Za účelem dosažení těchto cílů je
stanoveno několik politických priorit a konkrétních iniciativ, které budou nejprve koordinovány
mezi členskými státy EU a pak rozvíjeny ve spolupráci s africkými partnery.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

EU zůstává pro Afriku největším dárcem. Rozvojová spolupráce probíhá prostřednictvím
různých finančních nástrojů. Nejdůležitějším nástrojem je Evropský rozvojový fond (ERF),
který se opírá o dohodu z Cotonou a není součástí společného rozpočtu EU (viz samostatná
Fakta a čísla o rozvoji). 11. ERF má rozpočet ve výši 29,1 miliardy EUR: 24,3 miliardy EUR
na vnitrostátní a regionální programy spolupráce, 3,6 miliardy EUR na spolupráci v rámci AKT
a 1,1 miliardy EUR na investiční facilitu AKT, kterou spravuje Evropská investiční banka.
ERF se vztahuje na všechny africké státy, které jsou smluvními stranami dohody z Cotonou,
s výjimkou Jihoafrické republiky, v jejímž případě je spolupráce financována z finančního
nástroje EU pro rozvojovou spolupráci (DCI), který je součástí souhrnného rozpočtu EU. Nový
nástroj pro rozvojovou spolupráci pro období 2014–2020 rovněž vyčlenil 845 milionů EUR
na Panafrický program (PANAF), který byl vytvořen za účelem financování strategie JAES
a kontinentálních i mezikontinentálních činností.
Mezi další finanční nástroje, které se vztahují na Afriku, patří evropský nástroj sousedství pro
severní Afriku, tematické programy v rámci evropského nástroje pro rozvojovou spolupráci
(„globální veřejné statky a výzvy“ a „občanská společnost a místní orgány“) a evropský nástroj
pro demokracii a lidská práva.
Z nedávno vytvořeného nouzového svěřenského fondu EU pro Afriku má prospěch i řada
afrických zemí v oblastech Afrického rohu, Sahelu a Čadského jezera. Od vytvoření fondu se
celkový objem finančních prostředků, které jsou pro tyto tři regiony dostupné, zvýšil na více
než 2,9 miliardy EUR.

OBCHODNÍ VZTAHY

Hlavními nástroji na podporu obchodu mezi EU a africkými regiony jsou obchodní dohody
slučitelné s pravidly Světové obchodní organizace, takzvané „dohody o hospodářském
partnerství“ (EPA). Jednání o těchto dohodách, která byla zahájena v roce 2002, se však ukázala
být obtížná a nepodařilo se je uzavřít do roku 2008, jak se předpokládalo. V důsledku toho
přijala EU nařízení o přístupu na trh s cílem zajistit dočasný přístup na trh do roku 2014, který
byl následně prodloužen (viz samostatná kapitola Fakta a čísla o obchodních režimech platných
pro rozvojové země).
Současný stav dohod o hospodářském partnerství je následující:
— Západní Afrika – technická část vyjednávání mezi EU a 16 západoafrickými zeměmi

byla uzavřena v únoru 2014. Znění bylo podepsáno dne 30. června a dne 10. července
2014 hlavy států Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) podpořily
podepsání dohody o hospodářském partnerství. Proces podpisu v současnosti probíhá.
Avšak některé země jako Nigérie, Gambie a Mauritánie dohodu podepsat odmítly. V srpnu
2016 Ghana podepsala prozatímní dohodu o hospodářské spolupráci s EU, aby nepřišla
o svůj preferenční přístup na trh EU. Od září 2016 se prozatímně uplatňuje prozatímní
dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Pobřežím slonoviny.

— Střední Afrika – Kamerun je jediná země, která podepsala prozatímní dohodu
o hospodářském partnerství pro střední Afriku, a to v lednu 2009. Evropský parlament
dal souhlas k ratifikaci v červnu 2013 a parlament Kamerunu schválil ratifikaci dohody
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v červenci 2014. Dohoda se v Kamerunu prozatímně uplatňuje od srpna 2014. Regionální
jednání jsou však stále s ohledem na situaci ve Středoafrické republice odložena.

— Východní a jižní Afrika – čtyři země z tohoto regionu – Mauricius, Seychely, Zimbabwe
a Madagaskar – podepsaly prozatímní dohodu o hospodářském partnerství v roce 2009.
Dohoda se přechodně uplatňuje od května 2012 a Parlament dal souhlas k ratifikaci v lednu
2013. Jednání o plné regionální dohodě o hospodářském partnerství stále probíhají.

— Východoafrické společenství – EU a Burundi, Rwanda, Tanzanie, Keňa a Uganda uzavřely
plnou regionální dohodu o hospodářském partnerství dne 16. října 2014. Dohodu však
podepsaly pouze Keňa a Rwanda (v září 2016).

— Jihoafrické rozvojové společenství – dne 15. července 2014 byla úspěšně ukončena
jednání o dohodě o hospodářském partnerství mezi Botswanou, Lesothem, Jihoafrickou
republikou, Svazijskem a Mosambikem a EU. Obchodní ustanovení dohody o obchodu,
rozvoji a spolupráci z roku 1999 mezi EU a Jihoafrickou republikou budou nahrazena
ustanoveními regionální dohody o hospodářském partnerství. EU a země Jihoafrického
rozvojového společenství podepsaly dohodu o hospodářském partnerství v červnu 2016
v Botswaně a dohoda se přechodně uplatňuje od října 2016.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

V rámci své práce v oblasti podrobného dohledu a stanovování programu Výbor pro rozvoj
v současné době připravuje zprávu z vlastní iniciativy o strategii EU-Afrika, která má být
představena na nadcházejícím summitu EU-Afrika, který se bude konat v listopadu 2017.
Parlament nepůsobí pouze v oblasti rozvoje a spolupráce, ale má také stálé meziparlamentní
delegace pro vztahy s africkými zeměmi a orgány. Hlavním orgánem, v jehož rámci Parlament
na těchto záležitostech spolupracuje, je Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU, které hraje
zásadní úlohu při posilování vztahů mezi EU a jeho partnery z oblasti AKT a schází se dvakrát
ročně. Druhá revize dohody z Cotonou má za cíl posílit konzultativní funkci shromáždění
v oblastech, jako jsou dohody o hospodářském partnerství, provádění ERF a budování kapacity
vnitrostátních parlamentů.
Parlament rovněž vyvinul formy parlamentní spolupráce s Africkou unií, a to prostřednictvím
své Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem, která vznikla v roce 2009. Parlament
a Panafrický parlament zajišťují demokratický dohled nad prováděním JAES. Úzké bilaterální
parlamentní vztahy udržuje Parlament také s Jihoafrickou republikou, tyto vazby posílilo
strategické partnerství mezi EU a Jihoafrickou republikou z roku 2007 – jediné bilaterální
strategické partnerství EU s africkou zemí.
Valérie Ramet / Gonzalo Urbina Treviño
09/2017
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