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AFRIKA

Forbindelserne mellem EU og Afrika er styret af Cotonouaftalen og den fælles Afrika-EU-
strategi, som både omfatter politiske, økonomiske og udviklingsmæssige dimensioner. EU
arbejder aktivt på at fremme fred og sikkerhed i Afrika og deltager i forskellige politiske
dialoger med Den Afrikanske Union (AU), bl.a. om demokrati og menneskerettigheder.
Migration er blevet til et centralt element i forbindelserne mellem EU og Afrika. Den
Europæiske Udviklingsfond er fortsat den vigtigste kanal for EU's udviklingssamarbejde med
Afrika.

RETSGRUNDLAG

— Artikel 217 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

— Partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika,
Vestindien og Stillehavet (AVS) og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater (Cotonouaftalen)

— Aftalen om handel, udvikling og samarbejde (TDCA) mellem på den ene side Den
Sydafrikanske Republik og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets
medlemsstater.

COTONOUAFTALEN

Forbindelserne mellem EU og Afrika syd for Sahara er på nuværende tidspunkt styret af
Cotonouaftalen, som danner grundlaget for forbindelserne mellem EU og de 78 lande i AVS-
gruppen. Sydsudan er i gang med at undertegne og ratificere aftalen.
Forbindelserne mellem EU og AVS-landene går tilbage til Lomékonvention I-IV (1975-2000),
der fastsatte bestemmelser om udviklingssamarbejde og handelsforanstaltninger, som gav
99,5 % af AVS-landenes varer fri adgang til det europæiske marked. Lomékonventionen blev
efterfulgt af Cotonouaftalen, som blev undertegnet den 23. juni 2000, og som er gyldig i 20 år. To
revisioner af Cotonouaftalen fandt sted i hhv. 2005 og 2010. I revisionen fra 2005 anerkendtes
Den Internationale Straffedomstols kompetence, hvilket fik Sudan og Ækvatorialguinea til
at nægte at undertegne og ratificere revisionen. Europa-Parlamentet godkendte ratifikationen
af 2010-revisionen i juni 2013, men udtrykte »sine stærkeste forbehold over for dele af
aftalen, som ikke afspejler Europa-Parlamentets holdning og EU's værdier«. Parlamentet gjorde
navnlig indsigelse mod fraværet af et eksplicit forbud mod »forskelsbehandling på grundlag
af seksuel orientering«. Formålet med Cotonouaftalen er at udrydde fattigdom gennem en
mere fuldstændig integration af AVS-landene i verdensøkonomien. Cotonouaftalen anvender
udtrykket »partnerskab«, der fokuserer på gensidige forpligtelser og gensidigt ansvar, og
lægger vægt på politisk dialog, menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse. Aftalen
gennemføres af fælles AVS-EU-institutioner, herunder et Ministerråd, et Ambassadørudvalg og
en Blandet Parlamentarisk Forsamling.
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Eftersom Cotonouaftalen udløber i 2020, er der allerede indledt drøftelser om en ramme
for perioden efter Cotonou. I 2015 igangsatte Kommissionen en reflektionsproces, som
indbefattede en bred offentlig høring og en evalueringsproces. Denne refleksion udmøntede
sig i offentliggørelsen i november 2016 af en fælles meddelelse, hvori forskellige politiske
alternativer for fremtiden skitseres. Parlamentet vedtog i oktober 2016 en beslutning om
fremtiden for forbindelserne mellem AVS og EU efter 2020.

DEN FÆLLES AFRIKA-EU-STRATEGI (JAES)

Den overordnede EU-politik over for alle de 54 afrikanske stater er den fælles Afrika-EU-
strategi (JAES). JAES blev vedtaget af de europæiske og afrikanske ledere på det andet EU-
Afrika-topmøde i Lissabon i december 2007. Formålet med strategien var at bringe forholdet
mellem Afrika og EU op på et nyt strategisk plan med et styrket politisk partnerskab og et øget
samarbejde på alle niveauer. Strategiens mål er at:
— bevæge sig ud over udviklingssamarbejdet og åbne Afrika-EU-forbindelserne op for emner

af fælles politisk interesse

— bevæge sig ud over rent afrikanske anliggender og hen imod effektivt at tackle globale
udfordringer såsom migration, klimaforandringer, fred og sikkerhed

— støtte Afrikas stræben efter at fremme tværregionale og kontinentale modsvar på disse store
udfordringer

— arbejde hen imod partnerskab, der sætter mennesker i centrum og sikrer afrikanske og
europæiske borgere øget medindflydelse.

Med henblik på at nå disse målsætninger opstillede JAES oprindeligt otte tematiske
samarbejdspartnerskaber. Det fjerde topmøde mellem EU og Afrika, som blev afholdt i
Bruxelles i april 2014, førte til, at stats- og regeringscheferne vedtog en politisk erklæring og
en resultatorienteret køreplan for 2014-2017. På topmødet blev det besluttet at ændre fokus
fra de oprindelige otte tematiske partnerskaber til fem prioritetsområder: i) fred og sikkerhed,
ii) demokrati, god regeringsførelse og menneskerettigheder, iii) menneskelig udvikling,
iv) bæredygtig og inkluderende udvikling og vækst samt kontinental integration, og v) globale
og nye problemstillinger. Inden for denne nye samarbejdsramme anerkendes forskning,
teknologi og innovation som tværgående spørgsmål i betragtning af deres bidrag til opfyldelsen
af alle andre socioøkonomiske udviklingsmål. Der blev vedtaget en særskilt erklæring om
migration og mobilitet såvel som en handlingsplan med henblik på at bekæmpe irregulær
migration og menneskehandel, øge den internationale beskyttelse, forbedre organiseringen af
lovlig migration og styrke sammenhængen mellem udvikling og migration.
I november 2015 afholdt EU og Afrika et topmøde i Valletta på Malta, som fokuserede
på migration og førte til vedtagelsen af Vallettahandlingsplanen og iværksættelsen af EU's
Nødtrustfond for Afrika (EUTF) med 1,8 mia. EUR øremærket til det formål at tackle
de grundlæggende årsager til irregulær migration og fordrivelse af mennesker i Afrika. I
overensstemmelse med EU's nye globale strategi foreslog Europa-Kommissionen endvidere i
juni 2016 en ny ramme for migrationspartnerskaber med tredjelande. Hvad angår den mere
langsigtede finansiering bekendtgjorde Kommissionen i september 2016 udarbejdelsen af en
europæisk ekstern investeringsplan, som omfatter et nyt innovativt finansielt instrument — Den
Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD).
Det femte topmøde mellem EU og Afrika bliver afholdt i Elfenbenskysten i november
2017. Som forberedelse til denne begivenhed udsendte Kommissionen og næstformanden/den
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højtstående repræsentant i maj en fælles meddelelse om fornyet fremdrift til partnerskabet
mellem Afrika og EU. Dokumentet giver en foreløbig ramme for EU's holdning om et fælles
tiltag, som vil blive præsenteret ved topmødet og kan afspejles i en køreplan for 2018-2020 og
fremefter. Det sigter mod at skabe et stærkere, dybere og handlingsorienteret partnerskab med
henblik på øget velstand og stabilitet i både Afrika og Europa. Der er to strategiske målsætninger,
der skal omsættes til handling: mere modstandsdygtige stater og samfund og flere og bedre
job, navnlig for unge. Der er fastsat en række politiske prioriteter og konkrete initiativer med
henblik på at nå disse målsætninger, som indledningsvis vil blive koordineret mellem EU-
medlemsstaterne og efterfølgende blive udviklet sammen med de afrikanske partnere.

UDVIKLINGSSAMARBEJDE

EU er fortsat Afrikas vigtigste donor. Udviklingssamarbejdet kanaliseres gennem forskellige
finansielle instrumenter. Det vigtigste er Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), som er baseret
på Cotonouaftalen og ikke er en del af det almindelige EU-budget (se særskilt faktablad
om udvikling). Den 11. EUF har et budget på 29,1 mia. EUR: 24,3 mia. EUR til nationale
og regionale samarbejdsprogrammer, 3,6 mia. EUR til indbyrdes samarbejde mellem AVS-
landene og 1,1 mia. EUR til AVS-investeringsfaciliteten, der forvaltes af Den Europæiske
Investeringsbank.
EUF dækker alle de afrikanske lande, som er parter i Cotonouaftalen, undtagen Sydafrika,
hvis samarbejdsmidler kommer fra EU's instrument til finansiering af udviklingssamarbejde
(DCI), som er en del af det almindelige EU-budget. Det nye instrument til finansiering af
udviklingssamarbejde for 2014-2020 tildeler ligeledes 845 mio. EUR til det panafrikanske
program (PANAF), som blev oprettet med henblik på at finansiere JAES og kontinentale og
tværkontinentale aktiviteter.
Andre finansielle instrumenter, som dækker Afrika, omfatter det europæiske
naboskabsinstrument for Nordafrika, de tematiske programmer under DCI (»Globale almene
goder og udfordringer« og »Civilsamfundet og lokale myndigheder«) og det europæiske
instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR).
En række afrikanske lande, som ligger på Afrikas Horn, i Sahelregionen og i regionen omkring
Tchadsøen, drager desuden nytte af den nyligt oprettede EU-Nødtrustfond for Afrika. Siden
fonden blev oprettet, er det samlede beløb, der stilles til rådighed for de tre regionale vinduer,
steget til mere end 2,9 mia. EUR.

HANDELSFORBINDELSER

Det vigtigste instrument til fremme af handel mellem EU og afrikanske regioner er de
WTO-forenelige handelsaftaler med betegnelsen »økonomiske partnerskabsaftaler« (ØPA'er).
Forhandlingerne om disse aftaler, som blev indledt i 2002, viste sig imidlertid at være
vanskelige, og de kunne ikke som forventet færdiggøres senest i 2008. Som følge heraf vedtog
EU en forordning om markedsadgang for at sikre midlertidige markedsadgangsordninger frem
til 2014, som siden blev forlænget (se særskilt faktablad om handelsordninger, der finder
anvendelse på udviklingslande).
Den aktuelle situation med hensyn til ØPA'erne er som følger:
— Vestafrika — Forhandlingerne på teknisk plan mellem EU og 16 vestafrikanske lande blev

afsluttet i februar 2014. Denne tekst blev paraferet den 30. juni 2014, og den 10. juli 2014
tilsluttede statscheferne i Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (ECOWAS)
sig undertegnelse af ØPA'en. Undertegnelsesprocessen er i øjeblikket i gang. Der er

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/25429/Joint%20Communication%20for%20a%20renewed%20impetus%20of%20the%20Africa-EU%20Partnership
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/25429/Joint%20Communication%20for%20a%20renewed%20impetus%20of%20the%20Africa-EU%20Partnership
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imidlertid en række lande, som f.eks. Nigeria, Gambia og Mauretanien, der har afvist at
undertegne aftalen. I august 2016 undertegnede Ghana en foreløbig ØPA med EU for ikke
at miste sin præferenceadgang til EU. I september 2016 blev en foreløbig ØPA mellem EU
og Elfenbenskysten taget midlertidigt i anvendelse.

— Centralafrika — Cameroun var det eneste land, som havde undertegnet den foreløbige
ØPA for Centralafrika i januar 2009. Europa-Parlamentet godkendte aftalen i juni 2013,
og Camerouns parlament godkendte ratificeringen af aftalen i juli 2014. Aftalen har fundet
midlertidig anvendelse i Cameroun siden august 2014. De regionale forhandlinger er
imidlertid blevet yderligere forsinket af situationen i Den Centralafrikanske Republik.

— Det østlige og sydlige Afrika — Fire lande i regionen — Mauritius, Seychellerne,
Zimbabwe og Madagaskar — undertegnede en foreløbig ØPA i 2009. Aftalen har fundet
midlertidig anvendelse siden maj 2012, og Europa-Parlamentet gav sin godkendelse til
ratificering i januar 2013. Forhandlingerne om en fuld regional ØPA er stadig i gang.

— Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) — En fuld regional ØPA blev indgået mellem EU og
Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya og Uganda den 16. oktober 2014. Det var imidlertid
kun Kenya og Rwanda, der undertegnede aftalen (i september 2016).

— Southern Africa Development Community (SADC) — Den 15. juli 2014 blev
ØPA-forhandlingerne afsluttet mellem Botswana, Lesotho, Sydafrika, Swaziland og
Mozambique på den ene side og EU på den anden side. Handelsbestemmelserne i aftalen
om handel, udvikling og samarbejde mellem EU og Sydafrika fra 1999 vil blive erstattet
af bestemmelserne i den regionale ØPA. EU og SADC-landene undertegnede ØPA'en i
Botswana i juni 2016, og den blev taget midlertidigt i anvendelse i oktober 2016.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Som led i dets parlamentariske kontrol og dagsordensfastsættende arbejde er
Udviklingsudvalget i øjeblikket ved at udarbejde en initiativbetænkning om EU-Afrika-
strategien med henblik på det kommende topmøde mellem EU og Afrika i november 2017.
I forlængelse af sit arbejde inden for udvikling og samarbejde har Parlamentet stående
interparlamentariske delegationer for forbindelserne med afrikanske lande og institutioner.
Det vigtigste organ, hvori Parlamentet samarbejder om disse emner, er Den Blandede
Parlamentariske Forsamling AVS-EU, som spiller en afgørende rolle i styrkelsen af
forbindelserne mellem EU og dets AVS-partnere og holder møde to gange årligt. Den anden
revision af Cotonouaftalen har til formål at styrke Forsamlingens rådgivende funktion på
områder som ØPA'er, gennemførelsen af EUF og opbygning af de nationale parlamenters
kapacitet.
Parlamentet har også udviklet visse former for parlamentarisk samarbejde med Den Afrikanske
Union gennem Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament (PAP), som
blev etableret i 2009. Europa-Parlamentet og Det Panafrikanske Parlament sikrer demokratisk
kontrol med gennemførelsen af JAES. Der er også tætte bilaterale parlamentariske forbindelser
med Sydafrika, som er blevet styrket gennem det strategiske partnerskab mellem EU og
Sydafrika (2007) — EU's eneste bilaterale strategiske partnerskab med et afrikansk land.
Valérie Ramet / Gonzalo Urbina Treviño
09/2017
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