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AFRIKA

Az EU és Afrika közötti kapcsolatok a Cotonoui Megállapodásban és az EU–Afrika közös
stratégiában foglaltakon alapulnak, ezek mindegyike rendelkezik politikai, gazdasági és
fejlesztési dimenziókkal. Az EU tevékenyen munkálkodik az afrikai béke és biztonság
megteremtésén, és az Afrikai Unióval (AU) több témában – köztük a demokrácia és az emberi
jogok kapcsán – politikai párbeszédet folytat. A migráció az EU–Afrika kapcsolatok központi
elemévé vált. Afrikában továbbra is az Európai Fejlesztési Alap marad az uniós fejlesztési
együttműködés fő csatornája.

JOGALAP

— Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 217. cikke;

— az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok, valamint az Európai Közösség és tagállamai
közötti partnerségi megállapodás (a Cotonoui Megállapodás);

— az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság
közötti, a kereskedelemről, a fejlesztésről és az együttműködésről szóló megállapodás.

A COTONOUI MEGÁLLAPODÁS

Az EU és Szubszaharai-Afrika közötti kapcsolatokat jelenleg a Cotonoui Megállapodás
határozza meg, amely az EU és az AKCS-csoport 78 országa közötti kapcsolatok alapjául
szolgál. Dél-Szudán az aláírás és a ratifikáció folyamatánál tart.
Az EU–AKCS kapcsolatok a fejlesztési együttműködésről és a kereskedelemről rendelkező
Loméi Egyezményektől (I–IV.) datálódnak (1975–2000), amelyek lehetővé tették, hogy
az AKCS-országok termékeinek 99,5%-a szabadon bejusson az európai piacokra. A
Loméi Egyezmények szerepét a 2000. június 23-án aláírt, és 20 évig érvényes Cotonoui
Megállapodás vette át. A Cotonoui Megállapodás felülvizsgálatára két alkalommal, 2005-ben
és 2010-ben került sor. A 2005. évi felülvizsgálat elismerte a Nemzetközi Büntetőbíróság
joghatóságát, minek következtében Szudán és Egyenlítői-Guinea nem ratifikálta, illetve
nem írta alá a felülvizsgált megállapodást. Az Európai Parlament 2013 júniusában adta
hozzájárulását a 2010-es felülvizsgálat ratifikálásához, de a leghatározottabb fenntartásának
adott hangot a megállapodás azon részeivel kapcsolatban, amelyek nem tükrözik az Európai
Parlament álláspontját és az Unió értékeit. A Parlament mindenekelőtt azt kifogásolta,
hogy a megállapodás nem nevesíti külön záradékban a szexuális irányultság alapján történő
megkülönböztetés tilalmát. A Cotonoui Megállapodás célja az, hogy az AKCS-országoknak
a világgazdaságba történő nagyobb mértékű integrálása révén felszámolja a szegénységet.
A Cotonoui Megállapodás a „partnerség” kifejezést használja, rámutatva ezzel a kölcsönös
elkötelezettségre és felelősségvállalásra, és hangsúlyozva a politikai párbeszéd, az emberi
jogok, a demokrácia és a helyes kormányzás jelentőségét. A Cotonoui Megállapodást az AKCS
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és az EU közös intézményei, azaz a Miniszterek Tanácsa, a Nagykövetek Bizottsága és a Közös
Parlamenti Közgyűlés hajtja végre.
Mivel a Cotonoui Megállapodás 2020-ban lejár, már megkezdődtek a tárgyalások a Cotonou
utáni keretről. 2015-ben az Európai Bizottság gondolkodási folyamatot indított, amelynek
része volt egy széles körű nyilvános konzultáció és egy értékelési folyamat. Mindennek
eredményeként 2016 novemberében kiadtak egy közös közleményt, amely különböző politikai
választási lehetőségeket határoz meg a jövőre való tekintettel. A Parlament 2016 októberében
elfogadott egy állásfoglalást a 2020 utáni AKCS–EU kapcsolatok jövőjéről.

A KÖZÖS AFRIKA–EU STRATÉGIA

Az Afrika 54 országára vonatkozó átfogó uniós politika keretét az Afrika–EU közös stratégia
adja. Az Afrika–EU közös stratégiát az európai és afrikai vezetők 2007 decemberében
Lisszabonban, a második Afrika–EU csúcstalálkozón fogadták el. A stratégia célja az, hogy az
Afrika–EU kapcsolatokat a megerősített politikai partnerség és a valamennyi szinten folytatott,
fokozott együttműködés révén új, stratégiai szintre helyezze. Céljai a következők:
— a fejlesztési együttműködésen túllépve az Afrika–EU kapcsolatok kiterjesztése a mindkét

fél számára fontos politikai területekre;

— a kizárólag Afrikát érintő ügyeken túllépve a migrációhoz, az éghajlatváltozáshoz, a
békéhez és a biztonsághoz hasonló globális kihívások hatékony megválaszolása;

— Afrika azon törekvésének támogatása, hogy e fontos kihívásoknak régiókon átívelő és az
egész földrészt bevonó módon feleljen meg;

— munkálkodás az emberközpontú partnerség felé való elmozduláson, biztosítva az afrikai
és európai polgárok fokozottabb részvételét.

E célok megvalósítása érdekében az Afrika–EU közös stratégia eredetileg nyolc tematikus
partnerségi együttműködést alakított ki: A 2014 áprilisában, Brüsszelben megrendezett
negyedik EU–Afrika csúcstalálkozó eredményeként az állam és kormányfők politikai
nyilatkozatot és egy 2014–2017-re vonatkozó, eredményközpontú útitervet fogadtak el. A
csúcstalálkozón határoztak arról, hogy az eredeti nyolc tematikus partnerség helyébe lépő
alábbi öt fő területre összpontosítanak: (i) béke és biztonság; (ii) demokrácia, jó kormányzás
és emberi jogok; (iii) humán fejlődés; (iv) fenntartható és inkluzív fejlődés és növekedés,
valamint kontinentális integráció; (v) globális és újonnan felmerülő problémák. Ezen új
együttműködési kereten belül horizontális kérdésként ismerik el a tudomány, a technológia
és az innováció területét, mivel azok hozzájárulnak minden egyéb társadalmi és gazdasági
fejlesztési cél eléréséhez. Elfogadták a migrációról és mobilitásról szóló külön nyilatkozatot egy
cselekvési tervvel együtt az illegális migráció és az embercsempészet elleni küzdelem, valamint
a nemzetközi védelem fokozása, a legális migráció hatékonyabb szervezése és a migráció és a
fejlődés közötti kapcsolat megerősítése érdekében.
2015 novemberében az EU és Afrika csúcstalálkozót tartott Vallettában (Máltán), ahol a
migráció állt a középpontban, és ahol elfogadták a vallettai cselekvési tervet, valamint az
EU afrikai szükséghelyzeti vagyonkezelői alapját a szabálytalan migráció és a kényszerű
lakóhelyelhagyás kiváltó okainak kezelése érdekében. 2016 júniusában az Európai Bizottság
az EU új globális stratégiájával összhangban új migrációs partnerségi keretet vezetett be a
harmadik országokkal. A hosszú távú finanszírozást illetően 2016 szeptemberében a Bizottság
bejelentette egy európai külső beruházási terv létrehozását, amelynek része egy új innovatív
pénzügyi eszköz – az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA).
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Az ötödik EU–Afrika csúcstalálkozót 2017 novemberében az Elefántcsontparti Köztársaságban
tartják. Ennek előkészítése során az Európai Bizottság és a főképviselő/alelnök közös
nyilatkozatot adott ki az Afrika–EU partnerség felélénkítéséről. A dokumentum kezdeti keretet
nyújt a közös fellépésre vonatkozó uniós állásponthoz, amelyet a csúcstalálkozón fognak
ismertetni, és amely a 2018–2020-as időszakra és az azt követő évekre szóló útitervben
tükröződhet. Erősebb, mélyebb és cselekvésorientált partnerséget tűz ki célként a nagyobb jólét
és stabilitás megvalósítása érdekében mind Afrikában, mind Európában. Két olyan stratégiai
célt fogalmaz meg, amelyeket intézkedésekké kell alakítani: ellenállóbb államok és társadalmak
és több és jobb munkahely különösen a fiatalok számára. E célok teljesítése érdekében számos
politikai prioritást és konkrét kezdeményezést határoztak meg, amelyeket kezdetben az uniós
tagállamok fognak koordinálni, majd az afrikai partnerekkel kidolgozzák őket.

FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az EU továbbra is Afrika legjelentősebb pénzügyi támogatója. A fejlesztési együttműködés
különböző pénzügyi eszközökön keresztül valósul meg. Ezek közül a legfontosabb a Cotonoui
Megállapodáson alapuló Európai Fejlesztési Alap (EFA), amely nem képezi a közös uniós
költségvetés részét (lásd a fejlesztésről szóló ismertetőt). A 11. EFA költségvetése 29,1 milliárd
euró: 24,3 milliárd eurót nemzeti és regionális együttműködési programokra, 3,6 milliárd eurót
az AKCS-n belüli együttműködésre, 1,1 milliárd eurót pedig az Európai Beruházási Bank által
kezelt AKCS-beruházási keretre fordítanak.
Az EFA valamennyi olyan afrikai országot lefedi, amely a Cotonoui Megállapodás aláíró
fele, kivéve Dél-Afrikát, amelyre vonatkozóan az együttműködési alapok az EU közös
költségvetésének részét képező Fejlesztési Együttműködési Eszközből származnak. A 2014–
2020-ra vonatkozó új Fejlesztési Együttműködési Eszköz 845 millió eurót irányoz elő a
pánafrikai program (PANAF) számára, amelyet az Afrika–EU közös stratégia és a kontinentális
és transzkontinentális fellépések finanszírozására hoztak létre.
Az Afrikát érintő további finanszírozási eszközök közé tartozik az Európai Szomszédsági
Eszköz Észak-Afrika számára, a Fejlesztési Együttműködési Eszközhöz tartozó tematikus
programok („globális közjavak és kihívások” és „civil társadalom, helyi hatóságok”), valamint
a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze.
Afrika szarva, valamint a Száhel-övezet és a Csád-tó régiója területén lévő számos ország javát
fogja szolgálni az EU nemrégiben létrehozott afrikai szükséghelyzeti vagyonkezelői alapja. Az
alap elindítása óta nőtt a három regionális ablak rendelkezésére álló finanszírozás teljes összege,
és meghaladja a 2.9 milliárd eurót.

KERESKEDELMI KAPCSOLATOK

Az uniós és afrikai régiók közötti kereskedelem előmozdítására szolgáló legfőbb eszközök
a Világkereskedelmi Szervezet előírásainak megfelelő úgynevezett gazdasági partnerségi
megállapodások (GPM-ek). A fenti megállapodásokról szóló, 2002-ben megkezdett tárgyalások
azonban nehéznek bizonyultak, és a várakozásokkal szemben nem zárultak le 2008-ra. Ennek
következtében az EU rendeletet fogadott el a piacra jutásról annak érdekében, hogy 2014-
ig, illetve ezt meghosszabbítva átmeneti piaci hozzáférést biztosítson (a fejlődő országokra
vonatkozó kereskedelmi szabályokról lásd a külön ismertetőt).
A GPM-ekkel kapcsolatos jelenlegi helyzet a következő:
— Nyugat-Afrika – az EU és 16 nyugat-afrikai ország között a technikai szintű tárgyalásokat

2014 februárjában zárták le. A szöveget 2014. június 30-án parafálták, és 2014. július

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/25429/Joint%20Communication%20for%20a%20renewed%20impetus%20of%20the%20Africa-EU%20Partnership
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10-én a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) országainak állam-
és kormányfői jóváhagyták a gazdasági partnerségi megállapodás aláírását. Az aláírási
eljárás továbbra is folyamatban van. Ugyanakkor számos ország, például Nigéria,
Gambia és Mauritánia elutasította az aláírást. 2016 augusztusában Ghána ideiglenes
GPM-et írt alá az EU-val annak érdekében, hogy ne veszítse el az EU piacához való
preferenciális hozzáférését. 2016 szeptemberében ideiglenes alkalmazásba lépett az EU és
Elefántcsontpart közötti átmeneti GPM.

— Közép-Afrika – egyedül Kamerun írta alá 2009 januárjában a közép-afrikai ideiglenes
kétoldalú gazdasági partnerségi megállapodást. Az Európai Parlament 2013 júniusában
egyetértését adta a megállapodáshoz, Kamerun parlamentje pedig 2014 júliusában
jóváhagyta a megállapodás ratifikálását. 2014 augusztusa óta Kamerun ideiglenesen
alkalmazza a megállapodást. Ezzel szemben a regionális tárgyalásokat tovább késleltette a
Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet.

— Kelet- és Dél-Afrika – a régió négy országa (Mauritius, Seychelles, Zimbabwe és
Madagaszkár) írt alá ideiglenes kétoldalú gazdasági partnerségi megállapodást 2009-ben.
Ezeket 2012 májusa óta ideiglenesen alkalmazzák. A Parlament 2013 januárjában adta
hozzájárulását a ratifikáláshoz. A teljes körű regionális GPM-re vonatkozó tárgyalások
még zajlanak.

— Kelet-afrikai Közösség – 2014. október 16-án az EU és Burundi, Ruanda, Tanzánia, Kenya
és Uganda teljes körű regionális gazdasági partnerségi megállapodást kötött. Azonban csak
Kenya és Ruanda írta alá a megállapodást (2016 szeptemberében).

— Dél-afrikai Fejlesztési Közösség – 2014. július 15-én egyrészről Botswana, Lesotho,
Mozambik, Szváziföld és Dél-Afrika, másrészről pedig az EU sikeresen lezárták a
gazdasági partnerségi megállapodásról folytatott tárgyalásokat. Az EU és Dél-Afrika
közötti 1999-es kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodás kereskedelmi
rendelkezéseit a regionális gazdasági partnerségi megállapodás rendelkezései váltják fel.
Az EU és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség országai 2016 júniusában Botswanában
írták alá a gazdasági partnerségi megállapodást, amely 2016 októberében lépett ideiglenes
alkalmazásba.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Fejlesztési Bizottság ellenőrzési munkája és menetrendje kidolgozásának részeként saját
kezdeményezésű jelentést készít az EU-Afrika stratégiáról szem előtt tartva a közelgő, 2017.
novemberi EU-Afrika csúcstalálkozót.
A Parlament a fejlesztési együttműködés terén végzett munkán túlmenően folyamatos
parlamentközi küldöttségeket tart fenn az afrikai országokkal és intézményekkel való
kapcsolatok előmozdítása érdekében. A legfőbb szerv, amelyen keresztül a Parlament
együttműködési tevékenységét folytatja, az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés, amely
alapvető szerepet tölt be az EU és az AKCS-partnerországok közötti kapcsolatok fenntartásában,
és amely évente kétszer ülésezik. A Cotonoui Megállapodás második felülvizsgálatának célja
a közgyűlés konzultációs szerepének megerősítése olyan területeken, mint például a gazdasági
partnerségi megállapodások, az EFA végrehajtása és a nemzeti parlamentek kapacitásépítése.
A 2009-ben létrehozott Pánafrikai Parlamenttel (PAP) fenntartott kapcsolatokért felelős
küldöttség révén az Európa Parlament a parlamenti együttműködés különböző formáit is
megteremtette az Afrikai Unióval. A Parlament és a PAP demokratikus ellenőrzést gyakorolnak
az Afrika–EU közös stratégia végrehajtása felett. Az EP Dél-Afrikával is szoros kétoldalú
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kapcsolatokat tart fenn, amelyeket a 2007. évi EU–Dél-Afrika stratégiai partnerség csak tovább
erősített. Ez az egyetlen kétoldalú stratégiai partnerség, amelyet az EU afrikai országgal épített
ki.
Valérie Ramet / Gonzalo Urbina Treviño
09/2017
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