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AFRIKKA

EU:n ja Afrikan välisiä suhteita säännellään Cotonoun sopimuksella ja yhteisellä EU–
Afrikka-strategialla, joissa kummassakin on poliittisia, taloudellisia ja kehitykseen liittyviä
ulottuvuuksia. EU toimii aktiivisesti rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi Afrikassa ja
käy Afrikan unionin kanssa vuoropuhelua eri politiikanaloilla ja myös demokratian ja
ihmisoikeuksien alan kysymyksistä. Muuttoliikkeestä on tullut Afrikan ja EU:n välisten
suhteiden ydinkysymys. Euroopan kehitysrahasto on edelleen EU:n Afrikan kanssa tekemän
kehitysyhteistyön tärkein rahoituslähde.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 217 artikla

— kumppanuussopimus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden ryhmän ja
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä (Cotonoun sopimus)

— Etelä-Afrikan tasavallan ja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välinen kauppa-,
kehitys- ja yhteistyösopimus

COTONOUN SOPIMUS

EU:n ja Saharan eteläpuolisen Afrikan välisiä suhteita säännellään nykyään Cotonoun
sopimuksella, jossa määritellään perusta EU:n ja 78 AKT-maan suhteille. Etelä-Sudan ei ole
vielä allekirjoittanut ja ratifioinut sopimusta.
EU:n ja AKT-maiden suhteet perustuivat alun perin Lomén sopimuksiin I–IV (1975–
2000). Niissä annettiin kehitysyhteistyötä ja kauppaa koskevia määräyksiä, joiden mukaan
99,5 prosenttia AKT-maiden tuotteista saatiin tuoda Euroopan markkinoille tullivapaasti.
Lomén sopimuksia seurasi Cotonoun sopimus, joka allekirjoitettiin 23. kesäkuuta 2000, ja
sen on määrä olla voimassa 20 vuotta. Sopimusta on tarkistettu kahdesti eli vuosina 2005 ja
2010. Vuoden 2005 tarkistuksessa tunnustettiin Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivalta,
mikä sai Sudanin ja Päiväntasaajan Guinean kieltäytymään tarkistuksen allekirjoittamisesta
tai ratifioimisesta. Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä vuoden 2010 tarkistuksen
ratifioinnille kesäkuussa 2013 mutta ilmoitti suhtautuvansa suurella varauksella niihin
sopimuksen osiin, jotka eivät vastaa parlamentin kantaa ja unionin arvoja. Parlamentti
vastusti erityisesti sitä, että sopimuksessa ei ollut nimenomaista lauseketta seksuaaliseen
suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumisesta. Cotonoun sopimuksen tavoitteena
on vähentää köyhyyttä integroimalla AKT-maat paremmin maailmantalouteen. Cotonoun
sopimuksessa käytetään termiä ”kumppanuus”, joka korostaa molemminpuolista sitoutumista
ja vastuuta sekä poliittista vuoropuhelua, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja hyvää hallintotapaa.
Sopimuksen täytäntöönpanosta vastaavat AKT-maiden ja EU:n yhteistyöelimet, joihin kuuluvat
ministerineuvosto, suurlähettiläskomitea ja yhteinen parlamentaarinen edustajakokous.
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Koska Cotonoun sopimuksen voimassaolo päättyy vuonna 2020, uutta toimintakehystä
koskevat keskustelut ovat jo käynnistyneet. Komissio käynnisti asian pohdinnan vuonna 2015
muun muassa laajan julkisen kuulemisen ja arviointimenettelyn kautta. Pohdinnan tuloksena
julkaistiin marraskuussa 2016 yhteinen tiedonanto, jossa esitetään erilaisia toimintavaihtoehtoja
tulevaisuutta varten. Parlamentti hyväksyi lokakuussa 2016 päätöslauselman AKT-valtioiden ja
EU:n välisistä suhteista vuoden 2020 jälkeen.

YHTEINEN EU–AFRIKKA-STRATEGIA

Yhteinen EU–Afrikka-strategia ohjaa kokonaisvaltaisesti EU:n politiikkaa suhteessa kaikkiin
54:ään Afrikan valtioon. Euroopan unionin ja Afrikan johtajat hyväksyivät strategian toisessa
EU:n ja Afrikan huippukokouksessa Lissabonissa joulukuussa 2007. Strategian tarkoituksena
on viedä EU:n ja Afrikan suhteet uudelle strategiselle tasolle siten, että poliittinen kumppanuus
vahvistuu ja yhteistyö lisääntyy kaikilla tasoilla. Sen tavoitteena on
— edetä kehitysyhteistyötä pidemmälle ottamalla Afrikan ja EU:n suhteisiin mukaan

kummankin osapuolen kannalta poliittisesti merkittäviä aiheita

— edetä pelkästään afrikkalaisista kysymyksistä maailmanlaajuisiin haasteisiin kuten
muuttoliike, ilmastonmuutos, rauha ja turvallisuus

— tukea Afrikan pyrkimyksiä edistää alueiden välisiä ja maanosan laajuisia ratkaisuja näihin
merkittäviin haasteisiin

— toimia ihmiskeskeisen kumppanuuden puolesta ja varmistaa Afrikan ja Euroopan maiden
kansalaisten parempi osallistuminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi strategiassa oli alun perin vahvistettu yhteistyön kahdeksan
alakohtaista kumppanuutta. Brysselissä huhtikuussa 2014 pidetyssä neljännessä EU:n ja
Afrikan huippukokouksessa hyväksyttiin valtion- ja hallitusten päämiesten poliittinen julistus
ja tulosperusteinen etenemissuunnitelma vuosiksi 2014–2017. Kokouksessa päätettiin keskittää
kahdeksan aiemmin määriteltyä alakohtaista kumppanuutta viiteen painopistealaan: rauha
ja turvallisuus, demokratia, hyvä hallinto ja ihmisoikeudet, inhimillinen kehitys, kestävä
ja osallistava kehitys ja kasvu ja maanosan yhdentyminen sekä globaalit kysymykset ja
esille nousevat uudet kysymykset. Tässä uudessa yhteistyökehyksessä tiedettä, teknologiaa
ja innovointia pidetään monialaisina kysymyksinä, sillä ne edistävät osaltaan kaikkia muita
sosioekonomisia kehitystavoitteita. Lisäksi hyväksyttiin erillinen julkilausuma muuttoliikkeestä
ja liikkuvuudesta, kuten myös toimintasuunnitelma, jolla pyritään torjumaan laitonta
muuttoliikettä ja ihmiskauppaa, tehostamaan kansainvälistä suojelua, parantamaan laillisen
muuttoliikkeen järjestelyjä sekä vahvistamaan muuttoliikkeen ja kehityksen välistä yhteyttä.
Marraskuussa 2015 Vallettassa (Malta) pidetyssä EU:n ja Afrikan huippukokouksessa
keskityttiin muuttoliikkeeseen. Kokouksen tuloksena hyväksyttiin Vallettan
toimintasuunnitelma ja perustettiin 1,8 miljardin euron EU:n Afrikka-hätärahasto
sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisten syiden ehkäisemiseksi
Afrikassa. EU:n uuden globaalistrategian mukaisesti komissio otti käyttöön kesäkuussa 2016
uuden kolmansien maiden kanssa solmittavan muuttoliikekumppanuuden toimintakehyksen.
Pitkän aikavälin rahoituksen osalta komissio ilmoitti syyskuussa 2016 perustaneensa Euroopan
ulkoisen investointiohjelman, johon sisältyy uusi innovatiivinen rahoitusväline, Euroopan
kestävän kehityksen rahasto (EKKR).
Viides EU:n ja Afrikan huippukokous pidetään Norsunluurannikolla marraskuussa 2017.
Tämän tapahtuman valmistelua varten komissio ja varapuheenjohtaja / korkea edustaja antoivat
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toukokuussa 2017 yhteisen tiedonannon Uutta vauhtia Afrikan ja EU:n kumppanuudelle. Se
tarjoaa alustavat puitteet huippukokouksessa esitettävälle yhteistä toimintaa koskevalle EU:n
kannalle, joka voidaan sisällyttää vuosien 2018–2020 ja sen jälkeisiin etenemissuunnitelmiin.
Sillä pyritään luomaan vahvempi, syvempi ja toimintapainotteinen kumppanuus sekä Afrikan
että Euroopan vaurauden ja vakauden lisäämiseksi. Siinä on kaksi strategista tavoitetta,
jotka on siirrettävä käytännön toimiksi: kestävämmät valtiot ja yhteiskunnat sekä lisää ja
parempia työpaikkoja erityisesti nuorille. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on määritelty
useita toiminnan painopisteitä ja konkreettisia aloitteita, ja niitä koordinoidaan aluksi EU:n
jäsenvaltioiden kesken ja kehitetään sen jälkeen yhteistyössä afrikkalaisten kumppanien kanssa.

KEHITYSYHTEISTYÖ

EU on yhä Afrikan suurin avunantaja. Kehitysyhteistyötä kanavoidaan eri rahoitusvälineiden
kautta. Tärkein näistä on Euroopan kehitysrahasto (EKR), joka perustuu Cotonoun
sopimukseen eikä ole osa unionin yleistä talousarviota (ks. erillinen kehitystä koskeva luku).
Yhdennentoista EKR:n määrärahat ovat 29,1 miljardia euroa: 24,3 miljardia euroa ohjataan
kansallisiin ja alueellisiin yhteistyöohjelmiin, 3,6 miljardia euroa AKT-maiden väliseen
yhteistyöhön ja 1,1 miljardia euroa Euroopan investointipankin hallinnoimaan AKT-maiden
investointikehykseen.
EKR kattaa kaikki Cotonoun sopimuksen osapuolina olevat Afrikan maat, paitsi Etelä-Afrikan,
joka saa varoja EU:n kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä (DCI), joka on osa unionin yleistä
talousarviota. Uudessa kehitysyhteistyön rahoitusvälineessä (2014–2020) myönnetään myös
845 miljoonaa euroa yleisafrikkalaiselle ohjelmalle (PANAF), joka on tarkoitettu EU–Afrikka-
strategian ja maanosan laajuisen sekä maanosien välisen toiminnan rahoittamiseen.
Muita Afrikkaa koskevia rahoitusvälineitä ovat Euroopan naapuruuspolitiikan väline
Pohjois-Afrikkaa varten, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen alakohtaiset ohjelmat (globaalit
julkishyödykkeet ja haasteet sekä kansalaisyhteiskunta ja paikallisviranomaiset) sekä
demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline.
Jotkin Afrikan sarven sekä Sahelin ja Tšad-järven alueiden maat hyötyvät myös
vastaperustetusta EU:n Afrikka-hätärahastosta. Rahaston perustamisen jälkeen käytettävissä
olevan rahoituksen kokonaismäärä on kolmen alueen osalta on noussut yli 2,9 miljardiin euroon.

KAUPPASUHTEET

Keskeisiä välineitä kaupan edistämiseksi EU:n ja Afrikan alueiden välillä ovat WTO:n
sääntöjen mukaiset kauppajärjestelyt eli talouskumppanuussopimukset. Vuonna 2002 alkaneet
neuvottelut näistä sopimuksista osoittautuivat kuitenkin vaikeiksi, eikä niitä saatu päätökseen
suunnitellusti vuoteen 2008 mennessä. Niinpä EU hyväksyi markkinoille pääsyä koskevan
asetuksen, jolla varmistettiin väliaikaiset markkinoille pääsyyn liittyvät järjestelyt ensin
vuoteen 2014 saakka ja sitten pidemmälle (ks. erillinen luku kehitysmaihin sovellettavista
kauppajärjestelmistä).
Tällä hetkellä talouskumppanuussopimusten tilanne on seuraava:
— Länsi-Afrikka – teknisen tason neuvottelut talouskumppanuussopimuksesta EU:n ja

16 Länsi-Afrikan maan välillä saatiin päätökseen helmikuussa 2014. Sopimusteksti
parafoitiin 30. kesäkuuta, ja 10. heinäkuuta 2014 Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisöön
(ECOWAS) kuuluvien maiden johtajat hyväksyivät sopimuksen allekirjoitettavaksi.
Allekirjoitusprosessi on vielä kesken. Jotkin maat, kuten Nigeria, Gambia ja Mauritania,
ovat kuitenkin kieltäytyneet allekirjoittamasta sopimusta. Elokuussa 2016 Ghana

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/25429/Joint%20Communication%20for%20a%20renewed%20impetus%20of%20the%20Africa-EU%20Partnership
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allekirjoitti EU:n kanssa väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen, jotta se ei menettäisi
etuuskohteluun perustuvaa EU:n markkinoille pääsyä. Syyskuussa 2016 EU:n ja
Norsunluurannikon välillä alettiin soveltaa väliaikaista talouskumppanuussopimusta.

— Keski-Afrikka – tammikuussa 2009 Kamerun oli ainoa maa, joka oli allekirjoittanut
väliaikaisen Keski-Afrikan talouskumppanuussopimuksen. Euroopan parlamentti antoi
hyväksyntänsä sopimukselle kesäkuussa 2013, ja Kamerunin parlamentti hyväksyi
sopimuksen ratifioinnin heinäkuussa 2014. Sopimusta on sovellettu väliaikaisesti
Kamerunissa elokuusta 2014 lähtien. Keski-Afrikan tasavallan tilanne on toisaalta edelleen
viivästyttänyt alueellisia neuvotteluja.

— Itä- ja Etelä-Afrikka – neljä alueen maata eli Mauritius, Seychellit, Zimbabwe ja
Madagaskar allekirjoittivat väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen vuonna 2009.
Sitä on sovellettu väliaikaisesti toukokuusta 2012 alkaen, ja parlamentti antoi
hyväksyntänsä sen ratifioinnille tammikuussa 2013. Neuvottelut täysimittaisesta
alueellisesta talouskumppanuussopimuksesta ovat yhä kesken.

— Itä-Afrikan yhteisö – EU:n sekä Burundin, Ruandan, Tansanian, Kenian ja Ugandan
välillä tehtiin täysimääräinen alueellinen talouskumppanuussopimus 16. lokakuuta 2014.
Kuitenkin vain Kenia ja Ruanda ovat allekirjoittaneet sopimuksen (syyskuussa 2016).

— Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö – Botswanan, Lesothon, Etelä-Afrikan, Swazimaan
ja Mosambikin talouskumppanuussopimusta koskevat neuvottelut EU:n kanssa saatiin
tuloksellisesti päätökseen 15. heinäkuuta 2014. Vuonna 1999 tehdyn kauppaa,
kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen kaupan alan määräykset korvataan
alueellisen talouskumppanuussopimuksen vastaavilla määräyksillä. EU ja eteläisen
Afrikan kehitysyhteisön maat allekirjoittivat talouskumppanuussopimuksen Botswanassa
kesäkuussa 2016. Sopimusta alettiin soveltaa väliaikaisesti lokakuussa 2016.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Kehitysvaliokunta valmistelee parhaillaan valvontaa ja tavoitteiden asettamista koskevien
tehtäviensä mukaisesti valiokunta-aloitteista mietintöä EU–Afrikka-strategiasta marraskuussa
2017 pidettävää EU:n ja Afrikan huippukokousta varten.
Sen lisäksi että parlamentti toimii kehitysyhteistyön alalla, sillä on pysyviä parlamenttien
välisiä valtuuskuntia, jotka huolehtivat suhteista Afrikan maihin ja instituutioihin. Ensisijainen
elin parlamentin näissä asioissa tekemässä yhteistyössä on AKT:n ja EU:n yhteinen
parlamentaarinen edustajakokous, jolla on keskeinen rooli EU:n ja sen AKT-kumppanien
suhteiden vahvistamisessa. Edustajakokous kokoontuu kahdesti vuodessa. Cotonoun
sopimuksen toisen tarkistamisen yhteydessä pyrittiin vahvistamaan edustajakokouksen neuvoa-
antavaa tehtävää talouskumppanuussopimusten, EKR:n toteuttamisen sekä kansallisten
parlamenttien valmiuksien kehittämisen aloilla.
Parlamentti on myös kehittänyt parlamentaarisen yhteistyön muotoja Afrikan unionin kanssa
vuonna 2009 perustetun suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaavan valtuuskunnan
kautta. Parlamentti ja yleisafrikkalainen parlamentti valvovat demokraattisesti yhteisen EU–
Afrikka-strategian toteuttamista. Myös Etelä-Afrikan kanssa on solmittu tiiviit kahdenväliset
parlamenttien väliset suhteet, joita vahvisti entisestään vuoden 2007 EU:n ja Etelä-Afrikan
strateginen kumppanuus – EU:n ainoa Afrikan valtion kanssa solmittu kahdenvälinen
strateginen kumppanuus.
Valérie Ramet / Gonzalo Urbina Treviño
09/2017
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