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AAFRIKA

ELi ja Aafrika suhteid reguleeritakse Cotonou lepingu ning Aafrika ja ELi ühisstrateegiaga,
mis hõlmavad nii poliitilist, majanduslikku kui ka arengumõõdet. EL tegutseb aktiivselt, et
edendada Aafrikas rahu ja julgeolekut, ning peab Aafrika Liiduga poliitilisi arutelusid eri
teemadel, k.a demokraatia ja inimõigused. Rändest on saanud Aafrika ja ELi suhete keskne
osa. ELi ja Aafrika arengukoostöö peamine kanal on endiselt Euroopa Arengufond.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 217;

— koostööleping ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide
rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (Cotonou leping);

— kaubandus-, arengu- ja koostööleping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide
ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahel.

COTONOU LEPING

ELi ja Sahara-taguse Aafrika riikide vahelisi suhteid reguleeritakse praegu Cotonou lepinguga,
millel rajanevad ELi suhted 78 AKV riikide rühma kuuluva riigiga. Lõuna-Sudaan on alustanud
lepingu allkirjastamise ja ratifitseerimise protsessi.
ELi ja AKV riikide rühma suhted said alguse neljast Lomé konventsioonist (1975–2000),
millega kehtestati arengukoostöö ja kaubanduse reeglid ja mille alusel sai 99,5% AKV riikidest
pärit toodetest vaba pääsu Euroopa turule. Lomé konventsioonidele järgnes Cotonou leping,
mis allkirjastati 23. juunil 2000 ja mis kehtib 20 aastat. Cotonou lepingut on muudetud
kaks korda – 2005. ja 2010. aastal. 2005. aasta läbivaatamisega tunnustati Rahvusvahelise
Kriminaalkohtu pädevust ning seetõttu keeldusid Sudaan ja Ekvatoriaal-Guinea läbivaadatud
lepingut allkirjastamast või ratifitseerimast. Euroopa Parlament andis 2010. aastal muudetud
lepingu ratifitseerimiseks nõusoleku 2013. aasta juunis, kuid „väljendas sügavat kahtlust
lepingu nende osade suhtes, mis ei kajasta Euroopa Parlamendi seisukohta ega liidu väärtusi“.
Eelkõige oli parlament vastu sellele, et leping ei sisalda sõnaselget keeldu „diskrimineerida
seksuaalse sättumuse alusel“. Cotonou lepingu eesmärk on kaotada vaesus, integreerides AKV
riigid täielikumalt maailmamajandusse. Cotonou lepingus kasutatakse sõna „partnerlus“, et
rõhutada vastastikuseid kohustusi ja vastutust, ning selles keskendutakse poliitilisele dialoogile,
inimõigustele, demokraatiale ja hea valitsemistava põhimõttele. Lepingut rakendavad AKV–
ELi ühised institutsioonid, sh ministrite nõukogu, suursaadikute komitee ja AKV–ELi
parlamentaarne ühisassamblee.
Cotonou leping kaotab kehtivuse 2020. aastal ning läbirääkimised hilisema raamistiku üle on
juba alanud. Euroopa Komisjon algatas 2015. aastal arutelu, mis hõlmas ulatuslikku avalikku
konsultatsiooni ja hindamist. Arutelu tipnes 2016. aasta novembris avaldatud ühisteatisega,
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milles esitatakse edaspidise poliitika erinevad võimalused. Parlament võttis 2016. aasta
oktoobris vastu resolutsiooni AKV–ELi suhete tuleviku kohta pärast 2020. aastat.

AAFRIKA JA ELI ÜHISSTRATEEGIA

ELi üldine poliitika kõigi 54 Aafrika riigi suhtes põhineb Aafrika ja ELi ühisstrateegial. Euroopa
ja Aafrika juhid võtsid Aafrika ja ELi ühisstrateegia vastu 2007. aasta detsembris Lissabonis
toimunud teisel ELi ja Aafrika tippkohtumisel. Ühisstrateegia eesmärk on viia Aafrika ja
ELi suhted uuele strateegilisele tasandile, millega kaasneks tugevam poliitiline partnerlus ja
tõhustatud koostöö kõigil tasanditel. Strateegia eesmärgid on:
— tegeleda Aafrika ja ELi suhetes lisaks arengukoostööle ka ühiste poliitiliste probleemidega;

— tegeleda mitte ainult Aafrikat puudutavate küsimustega, vaid käsitleda tulemuslikult ka
ülemaailmseid probleeme, nagu ränne, kliimamuutused, rahu ja julgeolek;

— toetada Aafrika püüdlusi ergutada piirkondadevahelist ja üleaafrikalist reageerimist
nimetatud olulistele probleemidele;

— teha jõupingutusi inimkeskse partnerluse saavutamiseks, et tagada Aafrika ja Euroopa
kodanike suurem osalemine.

Nende eesmärkide saavutamiseks võeti Aafrika ja ELi ühisstrateegiasse algselt kaheksa
temaatilist koostöövaldkonda. Neljas ELi ja Aafrika tippkohtumine toimus 2014. aasta
aprillis Brüsselis, misjärel võeti vastu riigipeade ja valitsusjuhtide poliitiline avaldus ning
tulemustele orienteeritud tegevuskava aastateks 2014–2017. Tippkohtumisel otsustati algse
kaheksa temaatilise partnerluse asemel keskenduda viiele prioriteetsele valdkonnale. Need
on: (i) rahu ja julgeolek; (ii) demokraatia, hea valitsemistava ja inimõigused; (iii) inimareng;
(iv) säästev ja kaasav areng ning majanduskasv ja kontinendi integratsioon; (v) ülemaailmsed
ja esilekerkivad probleemid. Selles uues koostööraamistikus käsitatakse teadust, tehnoloogiat
ja innovatsiooni valdkondadevaheliste küsimustena, sest need aitavad saavutada kõiki teisi
sotsiaal-majanduslikke arengueesmärke. Samuti kiideti heaks rännet ja liikuvust käsitlev
eraldiseisev avaldus ning tegevuskava ebaseadusliku rände ja inimkaubandusega võitlemiseks,
rahvusvahelise kaitse parandamiseks, seadusliku rände paremaks korraldamiseks ning rände ja
arengu vahelise seose tugevdamiseks.
2015. aasta novembris toimus Maltal Vallettas ELi ja Aafrika riikide tippkohtumine, kus
keskenduti rändele ja võeti vastu Valletta tegevuskava. Samuti loodi Aafrika jaoks mõeldud
1,8 miljardi euro suurune ELi hädaolukordade usaldusfond, mille eesmärk on tegeleda Aafrikas
ebaseadusliku rände ja põgenike probleemi algpõhjustega. Kooskõlas ELi uue üldise välis- ja
julgeolekupoliitika strateegiaga tegi Euroopa Komisjon 2016. aasta juunis ka ettepaneku uue
partnerlusraamistiku kohta koostööks kolmandate riikidega. Pikemaajalise rahastamise kohta
teatas komisjon 2016. aasta septembris, et koostatakse Euroopa välisinvesteeringute kava, mis
hõlmab uut innovatiivset rahastamisvahendit – Euroopa Kestliku Arengu Fondi
Viies ELi ja Aafrika tippkohtumine toimub 2017. aasta novembris Côte d’Ivoire’is. Selle
sündmuse ettevalmistamiseks avaldasid Euroopa Komisjon ning komisjoni asepresident ja
liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 2017. aasta mais ühisteatise Aafrika
ja ELi partnerlusele uue hoo andmise kohta. Ühisteatises pakutakse välja esialgne raamistik,
mis on aluseks tippkohtumisel esitatavale ELi seisukohale ühismeetmete kohta, mis võivad
kajastuda aastateks 2018–2020 ja edaspidiseks mõeldud tegevuskavas. Selle eesmärk on luua
tugevam ja tihedam tegevusele suunatud partnerlus, mis tooks suuremat heaolu ja stabiilsust nii
Aafrikale kui ka Euroopale. Teoks tuleb teha kaks strateegilist eesmärki: riikide ja ühiskondade
vastupidavamaks muutmine ning uute ja paremate töökohtade loomine, eriti noortele. Nende
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/25429/Joint%20Communication%20for%20a%20renewed%20impetus%20of%20the%20Africa-EU%20Partnership


Euroopa Liidu teemalised teabelehed - 2017 3

eesmärkide saavutamiseks on seatud terve rida poliitilisi prioriteete ja tehtud konkreetseid
algatusi, mida esialgu koordineerivad ELi liikmesriigid ja seejärel arendatakse edasi koos
Aafrika partneritega.

ARENGUKOOSTÖÖ

EL on jätkuvalt Aafrika abiprogrammide kõige olulisem rahastaja. Arengukoostöö vahendeid
eraldatakse eri rahastamisvahendite kaudu. Kõige olulisem neist on Euroopa Arengufond
(EAF), mis põhineb Cotonou lepingul ja mille vahendid ei tule ELi ühisest eelarvest (vt arengut
käsitlevat eraldi teabelehte). Üheteistkümnenda EAFi eelarve on 29,1 miljardit eurot, millest
24,3 miljardit on ette nähtud riiklike ja piirkondlike koostööprogrammide jaoks, 3,6 miljardit
AKV riikide vahelise koostöö jaoks ja 1,1 miljardit eurot AKV investeerimisrahastule, mida
haldab Euroopa Investeerimispank.
EAFiga on hõlmatud kõik Aafrika riigid, kes on Cotonou lepingu osalised, välja arvatud Lõuna-
Aafrika Vabariik, kelle koostöövahendid tulevad ELi arengukoostöö rahastamisvahendist, mida
rahastatakse ELi ühisest eelarvest. Ka uuest arengukoostöö rahastamisvahendist (2014–2020)
eraldatakse 845 miljonit eurot üleaafrikalisele programmile (PANAF), mis loodi Aafrika ja ELi
ühisstrateegia ning nii üleaafrikalise kui ka mandritevahelise tegevuse rahastamiseks.
Lisaks on Aafrika hõlmatud selliste rahastamisvahenditega nagu Euroopa naabruspoliitika
rahastamisvahend Põhja-Aafrika jaoks, arengukoostöö rahastamisvahendi temaatilised
rahastamisvahendid (üleilmsed avalikud hüved ja probleemid, kodanikuühiskond ja kohalikud
ametiasutused) ning demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend.
Üsna uuest Aafrika jaoks mõeldud ELi hädaolukordade usaldusfondist saavad samuti kasu mitu
Aafrika Sarves, Sahelis ja Tšaadi järve piirkonnas asuvat Aafrika riiki. Alates fondi loomisest
on selle kaudu kolme „piirkondliku akna“ rahastamiseks ette nähtud vahendite kogumaht
suurenenud. Nüüdseks on see rohkem kui 2,9 miljardit eurot.

KAUBANDUSSUHTED

ELi ja Aafrika piirkondade vahelist kaubandust edendatakse peamiselt WTO eeskirjadele
vastavate kaubanduslepingute ehk majanduspartnerluslepingute abil. 2002. aastal alanud
läbirääkimised nende lepingute üle osutusid aga keerukaks ega lõppenudki 2008. aastal, nagu
eeldati. Seepärast võttis EL vastu turulepääsu määruse, et tagada ajutine turulepääsu kord 2014.
aastani. Selle kehtivust pikendati hiljem (vt arenguriikide suhtes kohaldatavat kaubanduskorda
käsitlevat eraldi teabelehte).
Hetkeolukord majanduspartnerluslepingute osas on järgmine:
— Lääne-Aafrika: tehnilise tasandi läbirääkimised ELi ja 16 Lääne-Aafrika riikide

vahel lõppesid 2014. aasta veebruaris. Tekst parafeeriti 30. juunil 2014 ning 10.
juulil 2014 kiitsid Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) riikide juhid
majanduspartnerluslepingu heaks ja kohustusid selle allkirjastama. Allkirjastamise
protsess kestab veel. Mitu riiki – nagu Nigeeria, Gambia ja Mauritaania –
keeldusid aga lepingule alla kirjutamast. Ghana allkirjastas 2016. aasta augustis ELiga
majanduspartnerluse vahelepingu, et säilitada oma sooduspääs ELi turule. 2016. aasta
septembrist alates kohaldatakse ajutiselt ELi ja Côte d’Ivoire’i majanduspartnerluse
vahelepingut.

— Kesk-Aafrika: 2009. aasta jaanuaris allkirjastas Kamerun ainsa riigina Kesk-Aafrika
majanduspartnerluse vahelepingu. Euroopa Parlament andis lepingu sõlmimisele oma
nõusoleku 2013. aasta juunis ning Kameruni parlament kiitis lepingu ratifitseerimise
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heaks 2014. aasta juulis. Lepingut on Kameruniga ajutiselt kohaldatud alates 2014. aasta
augustist. Piirkondlikud läbirääkimised on aga Kesk-Aafrika Vabariigis valitseva olukorra
tõttu veelgi viibinud.

— Ida- ja Lõuna-Aafrika: 2009. aastal allkirjastasid majanduspartnerluse vahelepingu neli
piirkonna riiki (Mauritius, Seišellid, Zimbabwe ja Madagaskar). Seda on ajutiselt
kohaldatud alates 2012. aasta maist ning parlament andis selle ratifitseerimiseks nõusoleku
2013. aasta jaanuaris. Läbirääkimised täieliku piirkondliku majanduspartnerluslepingu üle
jätkuvad.

— Ida-Aafrika Ühendus (EAC): Burundi, Rwanda, Tansaania, Keenia ja Uganda sõlmisid 16.
oktoobril 2014 ELiga täieliku piirkondliku majanduspartnerluslepingu. Neist vaid Keenia
ja Rwanda allkirjastasid lepingu (2016. aasta septembris).

— Lõuna-Aafrika Arenguühendus (SADC): Botswana, Lesotho, Lõuna-Aafrika Vabariik,
Svaasimaa ja Mosambiik viisid ELiga majanduspartnerluslepingu üle peetud
läbirääkimised 15. juulil 2014 edukalt lõpule. 1999. aastal ELi ja Lõuna-Aafrika Vabariigi
vahel sõlmitud kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu kaubandusalased sätted asendatakse
piirkondliku majanduspartnerluslepingu sätetega. EL ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse
riigid allkirjastasid majanduspartnerluslepingu 2016. aasta juunis Botswanas. Selle ajutine
kohaldamine algas 2016. aasta oktoobris.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Parlamendi arengukomisjon koostab praegu oma kontrolli- ja planeerimistegevuse raames
algatusraportit „ELi Aafrika-strateegia”, mis on mõeldud 2017. aasta novembriks kavandatud
ELi ja Aafrika tippkohtumise tarbeks.
Lisaks sellele, et parlament tegeleb arengu ja koostööga, on moodustatud ka
parlamentidevahelised delegatsioonid Aafrika riikide ja institutsioonidega suhtlemiseks.
Peamine organ, mille raames parlament sellist koostööd teeb, on AKV–ELi parlamentaarne
ühisassamblee, mis on äärmiselt oluline ELi ja tema AKV riikidest partnerite vaheliste suhete
tugevdamiseks. Assamblee käib koos kaks korda aastas. Cotonou lepingu teisel läbivaatamisel
tugevdati assamblee nõuandvat rolli sellistes valdkondades nagu majanduspartnerluslepingud,
EAFi rakendamine ning riikide parlamentide suutlikkuse suurendamine.
Euroopa Parlament teeb Aafrika Liiduga mitmekülgset parlamentaarset koostööd 2009. aastal
Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks loodud delegatsiooni abil. Euroopa Parlament ja
Üleaafrikaline Parlament teevad Aafrika ja ELi ühisstrateegia rakendamise üle demokraatlikku
kontrolli. Euroopa Parlamendil on ka tihedad kahepoolsed parlamentidevahelised suhted
Lõuna-Aafrika Vabariigiga. Neid on tugevdanud 2007. aastal sõlmitud ELi ja Lõuna-Aafrika
strateegiline partnerlus. Lõuna-Aafrika Vabariik on ainus Aafrika riik, kellega EL on sõlminud
kahepoolse strateegilise partnerluse.
Valérie Ramet / Gonzalo Urbina Treviño
09/2017
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