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AFRYKA

Stosunki między UE a Afryką opierają się na umowie z Kotonu i wspólnej strategii UE–
Afryka, przy czym oba dokumenty obejmują wymiar polityczny, gospodarczy i rozwojowy.
UE prowadzi aktywne działania na rzecz promowania pokoju i bezpieczeństwa w Afryce,
a także angażuje się wraz z Unią Afrykańską (UA) w dialog polityczny w różnych
dziedzinach, w tym w dziedzinie demokracji i praw człowieka. Problem migracji stał się
kluczowym elementem stosunków między UE a Afryką. Europejski Fundusz Rozwoju
w dalszym ciągu pozostaje głównym instrumentem współpracy UE na rzecz rozwoju
w Afryce.

PODSTAWA PRAWNA

— Artykuł 217 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE);

— Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku
(AKP) a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (umowa z Kotonu);

— Umowa o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi a Republiką Południowej Afryki.

UMOWA Z KOTONU

Stosunki między UE a Afryką Subsaharyjską opierają się obecnie na umowie z Kotonu, która
określa podstawy stosunków między UE a 78 państwami z grupy AKP. Procedura podpisywania
i ratyfikowania umowy trwa obecnie w odniesieniu do Sudanu Południowego.
Stosunki UE–AKP datują się od zawarcia konwencji z Lomé I–IV (1975–2000) obejmujących
postanowienia dotyczące współpracy w dziedzinie rozwoju i handlu, które zagwarantowały dla
99,5 % produktów z państw AKP swobodny dostęp do rynku europejskiego. Po wygaśnięciu
konwencji z Lomé w dniu 23 czerwca 2000 r. podpisano umowę z Kotonu na okres 20
lat. Umowa ta była dwukrotnie poddawana przeglądowi: w roku 2005 i 2010. Na mocy
przeglądu z 2005 r. uznano jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK),
co spowodowało, że Sudan i Gwinea Równikowa odmówiły podpisania lub ratyfikowania
przeglądu. Parlament Europejski wydał zgodę na ratyfikację zmian z 2010 r. w czerwcu
2013 r., ale wyraził „stanowcze zastrzeżenia do części umowy, które nie odzwierciedlają
stanowiska Parlamentu Europejskiego ani wartości Unii”. Parlament wyraził przede wszystkim
sprzeciw wobec braku wyraźnej klauzuli dotyczącej „zasady niedyskryminacji ze względu na
orientację seksualną”. Celem umowy z Kotonu jest wyeliminowanie ubóstwa dzięki lepszej
integracji państw AKP z gospodarką światową. W umowie z Kotonu termin „partnerstwo”
ma na celu podkreślenie wzajemnego zaangażowania i odpowiedzialności, jak również
dialogu politycznego, praw człowieka, demokracji i dobrego sprawowania rządów. Umowa
jest wdrażana przez wspólne instytucje AKP–UE, w tym przez Radę Ministrów, Komitet
Ambasadorów i Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne.
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Z uwagi na fakt, że umowa z Kotonu wygasa w 2020 r., rozpoczęto już dyskusje na temat
ram na okres po jej wygaśnięciu. W 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła okres rozważań
obejmujący szerokie konsultacje publiczne oraz proces oceny. Okres rozważań doprowadził
do opublikowania – w listopadzie 2016 r. – wspólnego komunikatu przedstawiającego różne
opcje polityczne na przyszłość. W październiku 2016 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie
przyszłości stosunków między AKP a UE po roku 2020.

WSPÓLNA STRATEGIA AFRYKA–UE

Wspólna strategia Afryka–UE wyraża ogólną politykę UE wobec wszystkich 54 państw
afrykańskich. Została ona przyjęta przez przywódców europejskich i afrykańskich na drugim
szczycie UE–Afryka w Lizbonie w grudniu 2007 r. Strategia służyła przeniesieniu stosunków
Afryka–UE na nowy, strategiczny poziom charakteryzujący się wzmocnionym partnerstwem
politycznym i ściślejszą współpracą na wszystkich szczeblach. Jej cele to:
— wykroczenie poza współpracę na rzecz rozwoju i otwarcie stosunków Afryka–UE na

istotne kwestie polityczne będące przedmiotem zainteresowania obydwu stron;

— wykroczenie poza kwestie wyłącznie afrykańskie, aby zmierzyć się skutecznie
z wyzwaniami globalnymi, takimi jak migracja, zmiana klimatu, pokój i bezpieczeństwo;

— wspieranie aspiracji Afryki na rzecz działań stanowiących ponadregionalną
i kontynentalną odpowiedź na te istotne wyzwania;

— działanie na rzecz partnerstwa skoncentrowanego na ludziach, przy zapewnieniu lepszego
udziału obywateli afrykańskich i europejskich.

Aby osiągnąć te cele, w ramach wspólnej strategii Afryka–UE ustanowiono pierwotnie
partnerstwo na rzecz współpracy w ośmiu dziedzinach tematycznych. Podczas czwartego
szczytu UE–Afryka, który odbył się w Brukseli w kwietniu 2014 r., szefowie państw i rządów
przyjęli deklarację polityczną oraz ukierunkowany na wyniki plan działania na lata 2014–
2017. Na szczycie postanowiono przesunąć punkt ciężkości z początkowych ośmiu dziedzin
tematycznych będących przedmiotem partnerstwa na pięć obszarów priorytetowych: (i) pokój
i bezpieczeństwo; (ii) demokracja, dobre rządy i prawa człowieka; (iii) rozwój społeczny;
(iv) zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój i wzrost gospodarczy oraz
integracja kontynentalna; (v) zagadnienia globalne i wyłaniające się. W ramach tej nowej
współpracy naukę, technologię i innowacje uznaje się za kwestie przekrojowe z uwagi
na ich wkład w realizację wszystkich innych celów rozwoju społeczno-gospodarczego.
Ponadto zatwierdzono odrębną deklarację w sprawie migracji i mobilności, jak i plan
działania w zakresie zwalczania nielegalnej migracji i handlu ludźmi, poprawy ochrony
międzynarodowej, lepszej organizacji legalnej migracji i wzmacniania związku między
migracją a rozwojem.
W listopadzie 2015 r. UE i Afryka zorganizowały szczyt w Valletcie (Malta), którego
głównym tematem była migracja i na którym przyjęto plan działania z Valletty, a także
powołano kryzysowy fundusz powierniczy UE dla Afryki opiewający na kwotę 1,8 mld EUR
w celu wyeliminowania podstawowych przyczyn nielegalnej migracji i przesiedlania ludzi
w Afryce. Zgodnie z nową globalną strategią UE w czerwcu 2016 r. Komisja Europejska
ustanowiła również nowe ramy partnerstwa z krajami trzecimi w zakresie migracji. Jeżeli
chodzi o długoterminowe finansowanie, we wrześniu 2016 r. Komisja zapowiedziała utworzenie
Europejskiego planu inwestycji zewnętrznych, który obejmuje nowy innowacyjny instrument
finansowy – Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR).
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Piąty szczyt UE–Afryka odbędzie się w listopadzie 2017 r. w Republice Wybrzeża Kości
Słoniowej. Przygotowując się do tego wydarzenia, w maju 2017 r. Komisja Europejska
oraz wiceprzewodnicząca / Wysoka Przedstawiciel wydały wspólny komunikat w sprawie
nowego impulsu dla partnerstwa Afryka–UE. Dokument ten zawiera wstępne ramy unijnego
stanowiska dotyczącego wspólnego działania, które zostaną zaprezentowane na szczycie i które
mogą zostać dołączone do planu działania na lata 2018–2020 oraz okres późniejszy. Ma on
na celu wspieranie ściślejszego, głębszego i zorientowanego na działanie partnerstwa, aby
zagwarantować większy dobrobyt i stabilność zarówno w Afryce, jak i w Europie. Należy
podjąć działania, aby zrealizować dwa strategiczne cele: stworzenie bardziej odpornych państw
i społeczeństw, a także większej liczby lepszych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodzieży.
Aby tego dokonać, określono szereg priorytetów politycznych i konkretnych inicjatyw, które
początkowo będą koordynowane między państwami członkowskimi UE, a następnie będą
rozwijane we współpracy z partnerami afrykańskimi.

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

UE pozostaje największym darczyńcą w Afryce. Współpraca na rzecz rozwoju opiera się na
różnych instrumentach finansowych. Najważniejszym z nich jest Europejski Fundusz Rozwoju,
którego podstawą jest umowa z Kotonu i który nie jest częścią wspólnego budżetu UE
(zob. osobny arkusz informacyjny na temat rozwoju). Jedenasty EFR dysponuje budżetem
w wysokości 29,1 mld EUR: 24,3 mld EUR na programy współpracy krajowej i regionalnej;
3,6 mld EUR na współpracę między państwami AKP oraz 1,1 mld EUR na instrument
inwestycyjny AKP zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny.
EFR obejmuje wszystkie państwa afrykańskie będące stronami umowy z Kotonu,
z wyjątkiem RPA, która w ramach współpracy otrzymuje środki z unijnego Instrumentu
Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju, wchodzącego w zakres budżetu ogólnego
UE. W ramach nowego Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na
lata 2014–2020 przeznaczono także 845 mln EUR na program panafrykański (PANAF),
utworzony w celu finansowania wspólnej strategii Afryka–UE oraz działań kontynentalnych
i transkontynentalnych.
Inne instrumenty finansowe, które obejmują Afrykę, to między innymi europejski instrument
sąsiedztwa na rzecz Afryki Północnej, programy tematyczne w ramach Instrumentu
Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (globalne dobra publiczne i wyzwania o skali
światowej oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego i władze lokalne), a także Europejski
Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka.
Szereg państw afrykańskich położonych w Rogu Afryki oraz w regionie Sahelu i jeziora Czad
również czerpie korzyści dzięki nowo utworzonemu kryzysowemu funduszowi powierniczemu
UE dla Afryki. Od momentu uruchomienia funduszu całkowita kwota środków na realizację
projektów w trzech regionach wzrosła do ponad 2.9 mld EUR.

STOSUNKI HANDLOWE

Główne instrumenty promowania handlu między UE a regionami afrykańskimi stanowią
umowy zgodne z uregulowaniami Światowej Organizacji Handlu, czyli tzw. umowy
o partnerstwie gospodarczym. Jednak negocjacje w sprawie tych umów, rozpoczęte w 2002 r.,
okazały się trudne i nie udało się ich zakończyć zgodnie z oczekiwaniami do roku 2008.
W konsekwencji UE przyjęła rozporządzenie w sprawie dostępu do rynku regulujące
tymczasowo – do roku 2014 – kwestię dostępu do rynku, przy czym okres obowiązywania

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/25429/Joint%20Communication%20for%20a%20renewed%20impetus%20of%20the%20Africa-EU%20Partnership
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tego rozporządzenia został następnie wydłużony (zob. osobny arkusz informacyjny na temat
systemów handlowych stosowanych w handlu z krajami rozwijającymi się).
Obecnie sytuacja w zakresie umów o partnerstwie gospodarczym wygląda następująco:
— Afryka Zachodnia – negocjacje na szczeblu technicznym obejmujące UE i 16 państw

z Afryki Zachodniej zakończono w lutym 2014 r. Tekst parafowano w dniu 30 czerwca,
a 10 lipca 2014 r. szefowie państw Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej
(ECOWAS) zatwierdzili umowę o partnerstwie gospodarczym do podpisu. Obecnie trwa
proces podpisywania. Szereg krajów, takich jak Nigeria, Gambia i Mauretania, odmówiło
jednak podpisania umowy. W sierpniu 2016 r. Ghana podpisała z UE tymczasową umowę
o partnerstwie gospodarczym, aby nie utracić preferencyjnego dostępu do rynku UE. We
wrześniu 2016 r. zaczęła tymczasowo obowiązywać przejściowa umowa o partnerstwie
gospodarczym między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej.

— Afryka Środkowa – Kamerun był jedynym państwem, które podpisało umowę przejściową
o partnerstwie gospodarczym w Afryce Środkowej w styczniu 2009 r. Parlament
Europejski wyraził zgodę na umowę w czerwcu 2013 r., a parlament Kamerunu zatwierdził
jej ratyfikację w lipcu 2014 r. Umowa jest tymczasowo stosowana w Kamerunie od sierpnia
2014 r. Natomiast negocjacje na szczeblu regionalnym wciąż się opóźniają z uwagi na
sytuację w Republice Środkowoafrykańskiej.

— Afryka Wschodnia i Południowa – cztery państwa w regionie: Mauritius, Seszele,
Zimbabwe i Madagaskar podpisały umowę przejściową o partnerstwie gospodarczym
w 2009 r. Stosuje się ją prowizorycznie od maja 2012 r., a Parlament wyraził zgodę
na ratyfikację w styczniu 2013 r. Negocjacje w sprawie pełnej regionalnej umowy
o partnerstwie gospodarczym wciąż trwają.

— Wspólnota Wschodnioafrykańska – w dniu 16 października 2014 r. Burundi, Rwanda,
Tanzania Kenia i Uganda zawarły z UE pełną regionalną umowę o partnerstwie
gospodarczym. Jednak została ona podpisana jedynie przez Kenię i Rwandę (we wrześniu
2016 r.).

— Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju – w dniu 15 lipca 2014 r. Botswana,
Lesotho, Afryka Południowa, Suazi i Mozambik z jednej strony oraz UE z drugiej
strony pomyślnie zakończyły negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym.
Przepisy handlowe zawarte w umowie między UE a Afryką Południową z 1999 r. o handlu,
rozwoju i współpracy zostaną zastąpione przepisami z regionalnej umowy o partnerstwie
gospodarczym. W czerwcu 2016 r. UE oraz kraje Południowoafrykańskiej Wspólnoty
Rozwoju podpisały w Botswanie umowę o partnerstwie gospodarczym, która zaczęła
tymczasowo obowiązywać w październiku 2016 r.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W ramach swoich kompetencji w dziedzinie kontroli i ustalania harmonogramów Komisja
Rozwoju przygotowuje obecnie sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie strategii UE–
Afryka z myślą o zbliżającym się szczycie UE–Afryka w listopadzie 2017 r.
Parlament nie tylko prowadzi działania w dziedzinie współpracy i rozwoju, ale w jego
strukturach funkcjonują również stałe delegacje międzyparlamentarne do spraw stosunków
z państwami i instytucjami afrykańskimi. Najważniejszym organem, w ramach którego
Parlament prowadzi współpracę w tej dziedzinie, jest Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne
AKP–UE, które odgrywa podstawową rolę w umacnianiu stosunków między UE a jej
partnerami z AKP i którego posiedzenia odbywają się dwa razy w roku. Celem
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drugiego przeglądu umowy z Kotonu jest umocnienie funkcji konsultacyjnej Zgromadzenia
w dziedzinach takich jak umowy o partnerstwie gospodarczym, wdrażanie EFR i budowanie
zdolności instytucjonalnych parlamentów narodowych.
Parlament rozwija również współpracę parlamentarną z Unią Afrykańską za pośrednictwem
swojej delegacji do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim, utworzonej w 2009 r.
Parlament Europejski i Parlament Panafrykański zapewniają nadzór demokratyczny nad
wdrażaniem wspólnej strategii Afryka–UE. Utrzymywane są również bliskie dwustronne
stosunki parlamentarne z Republiką Południowej Afryki, które zostały zacieśnione dzięki
partnerstwu strategicznemu UE–Republika Południowej Afryki (2007 r.) – jedynemu
dwustronnemu partnerstwu strategicznemu UE z państwem afrykańskim.
Valérie Ramet / Gonzalo Urbina Treviño
09/2017
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