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AFRIKA

Vzťahy medzi EÚ a Afrikou upravuje Dohoda z Cotonou a spoločná stratégia EÚ a Afriky,
ktoré zahŕňajú politické, hospodárske a rozvojové aspekty. EÚ sa aktívne zasadzuje za
podporu mieru a bezpečnosti v Afrike a s Africkou úniou (AÚ) vedie rôzne politické dialógy,
okrem iného aj o demokracii a ľudských právach. Ako kľúčová otázka vo vzťahoch medzi
Afrikou a EÚ sa ukázala migrácia. Hlavným prostriedkom rozvojovej spolupráce EÚ v Afrike
je naďalej Európsky rozvojový fond.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 217 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

— Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT)
štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane
druhej (Dohoda z Cotonou).

— Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci (DORS) medzi Juhoafrickou republikou
a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi.

DOHODA Z COTONOU

Vzťahy medzi EÚ a subsaharskou Afrikou sa v súčasnosti riadia Dohodou z Cotonou, ktorá
stanovuje základy vzťahov medzi EÚ a 78 krajinami skupiny AKT. V súčasnosti prebieha proces
podpisu a ratifikácie tejto dohody s Južným Sudánom.
Vzťahy medzi EÚ a krajinami AKT začali dohovormi z Lomé (I – IV, 1975 – 2000), ktoré
obsahujú ustanovenia o rozvojovej spolupráci a obchode, čo umožnilo voľný vstup 99,5 %
výrobkov z krajín AKT na európsky trh. Po dohovoroch z Lomé nasledovala Dohoda z Cotonou,
podpísaná 23. júna 2000 a platná na 20 rokov. Dohoda z Cotonou bola dvakrát revidovaná –
v roku 2005 a v roku 2010. Revíziou v roku 2005 sa uznala súdna právomoc Medzinárodného
trestného súdu (MTS), na základe čoho Sudán a Rovníková Guinea odmietli podpísať, resp.
ratifikovať prepracované znenie. V júni 2013 udelil Európsky parlament súhlas s ratifikáciou
revidovanej dohody z roku 2010, ale vyjadril „značné výhrady k častiam dohody, ktoré
neodrážajú pozíciu Európskeho parlamentu a hodnoty Únie“. Jeho námietka sa týkala najmä
toho, že v texte nie je výslovne stanovený „zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie“.
Cieľom Dohody z Cotonou je odstrániť chudobu tým, že sa krajiny AKT ešte viac začlenia
do svetového hospodárstva. V Dohode z Cotonou sa používa výraz „partnerstvo“, pričom sa
vyzdvihujú vzájomné záväzky a zodpovednosť a kladie sa dôraz na politický dialóg, ľudské
práva, demokraciu a dobrú správu vecí verejných. Dohodu vykonávajú spoločné inštitúcie
AKT – EÚ vrátane Rady ministrov, Výboru veľvyslancov a Spoločného parlamentného
zhromaždenia.
Keďže platnosť Dohody z Cotonou skončí v roku 2020, začali sa už rozhovory o rámci
na obdobie po tejto dohode. V roku 2015 Komisia začala proces úvah, ktorého súčasťou
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boli rozsiahle verejné konzultácie a hodnotenie. Tento proces vyústil v novembri 2016
do uverejnenia spoločného oznámenia, v ktorom sa vytyčujú rôzne politické možnosti pre
budúcnosť. Parlament prijal v októbri 2016 uznesenie o budúcnosti vzťahov medzi štátmi AKT
a EÚ po roku 2020.

SPOLOČNÁ STRATÉGIA EÚ A AFRIKY (JAES)

Všeobecná politika EÚ vo vzťahu ku všetkým 54 africkým štátom je vyjadrená v spoločnej
stratégii EÚ a Afriky (JAES). Stratégiu prijali európski a africkí vedúci činitelia na druhom
samite EÚ – Afrika, ktorý sa konal v Lisabone v decembri 2007. Cieľom stratégie bolo
pozdvihnúť vzťah Afriky a EÚ na novú, strategickú úroveň s posilneným politickým
partnerstvom a prehĺbenou spoluprácou na všetkých úrovniach. Jej ciele sú:
— prekročiť rámec rozvojovej spolupráce tým, že sa do vzťahov medzi Afrikou a EÚ začlenia

otázky spoločného politického záujmu,

— prejsť od čisto afrických otázok k účinnému riešeniu globálnych problémov, ako sú
migrácia, zmena klímy, mier a bezpečnosť,

— podporiť Afriku v jej úsilí podnecovať nadregionálne a kontinentálne reakcie na tieto
dôležité problémy,

— snažiť sa o dosiahnutie partnerstva, ktorého ústredným prvkom sú ľudia, pričom sa zaistí
lepšia účasť afrických a európskych občanov.

Na dosiahnutie týchto cieľov bolo v stratégii JAES pôvodne stanovených osem tematických
partnerstiev pre spoluprácu. Na štvrtom samite EÚ – Afrika, ktorý sa konal v apríli 2014
v Bruseli, schválili hlavy štátov a predsedovia vlád politické vyhlásenie a plán na roky 2014
– 2017 zameraný na výsledky. Na samite sa rozhodlo o novom zameraní pôvodných ôsmich
tematických partnerstiev na päť prioritných oblastí: i) mier a bezpečnosť; ii) demokracia, dobrá
správa vecí verejných a ľudské práva; iii) ľudský rozvoj; iv) udržateľný a inkluzívny rozvoj a rast
a kontinentálna integrácia; v) globálne a nové otázky. V tomto novom rámci spolupráce sú veda,
technológia a inovácia uznané ako prierezová oblasť s ohľadom na ich prínos k dosiahnutiu
všetkých ostatných sociálno-ekonomických cieľov rozvoja. Schválené bolo osobitné vyhlásenie
o migrácii a mobilite spolu s akčným plánom na boj proti neregulárnej migrácii a obchodovaniu
s ľuďmi, zvýšenie medzinárodnej ochrany, lepšiu organizáciu legálnej migrácie a posilnenie
vzťahu medzi migráciou a rozvojom.
V novembri 2015 sa vo Vallette na Malte konal samit EÚ – Afrika, ktorý sa zameral na migráciu
a viedol k prijatiu akčného plánu z Valletty a zriadeniu núdzového trustového fondu EÚ pre
Afriku vo výške 1,8 mld. EUR určeného na riešenie prvotných príčin nelegálnej migrácie
a vysídľovania osôb v Afrike. V súlade s novou globálnou stratégiou EÚ Európska komisia
v septembri 2016 zaviedla nový rámec partnerstva s tretími krajinami v oblasti migrácie. Pokiaľ
ide o dlhodobé financovanie, Komisia v septembri 2016 oznámila vytvorenie európskeho plánu
pre vonkajšie investície, ktorý zahŕňa nový, inovačný finančný nástroj – Európsky fond pre
trvalo udržateľný rozvoj (EFSD).
Piaty samit EÚ – Afrika sa bude konať v Pobreží Slonoviny v novembri 2017. Komisia a PK/
VP vydali v máji pri príprave na tento samit spoločné oznámenie o obnovenom impulze
pre partnerstvo Afriky a EÚ. V dokumente sa stanovuje počiatočný rámec pre pozíciu EÚ
k jednotnej akcii, ktorá bude predstavená na samite a mala by sa zohľadniť v cestovnej mape
pre roky 2018 – 2020 a po tomto období. Jeho cieľom je vytvoriť silnejšie, hlbšie a akčne
orientované partnerstvo zamerané na väčšiu prosperitu a stabilitu v Afrike aj v Európe. Existujú
dva strategické ciele, ktoré treba pretaviť do konkrétnych krokov: odolnejšie štáty a spoločnosti,

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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a väčší počet kvalitnejších pracovných miest, najmä pre mladých ľudí. Na dosiahnutie týchto
cieľov je stanovených niekoľko politických priorít a konkrétnych iniciatív, ktoré sa budú najskôr
koordinovať medzi členskými štátmi EÚ a následne rozvíjať v spolupráci s africkými partnermi.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

EÚ je pre Afriku naďalej najväčším darcom. Prostriedky na rozvojovú spoluprácu sa poskytujú
z rôznych finančných nástrojov. Najdôležitejším z nich je Európsky rozvojový fond (ERF),
ktorý má základ v Dohode z Cotonou a nie je súčasťou spoločného rozpočtu EÚ (pozri osobitný
informačný list o rozvoji). Na 11. ERF sú k dispozícii prostriedky vo výške 29,1 mld. EUR:
24,3 mld. EUR na programy národnej a regionálnej spolupráce, 3,6 mld. EUR na spoluprácu
v rámci AKT a 1,1 mld. EUR na investičný nástroj pre AKT riadený Európskou investičnou
bankou.
ERF pokrýva všetky africké krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody z Cotonou, okrem
Južnej Afriky. Tej sa poskytujú rozpočtové prostriedky na spoluprácu z nástroja financovania
rozvojovej spolupráce (DCI), ktorý je súčasťou spoločného rozpočtu EÚ. V rámci nového
nástroja financovania rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2020 sa 845 miliónov EUR
prideľuje na panafrický program (PANAF), ktorý bol zriadený s cieľom financovať JAES
a kontinentálne i transkontinentálne činnosti.
Medzi ďalšie finančné nástroje, ktoré sa vzťahujú na Afriku, patrí nástroj európskeho susedstva
pre severnú Afriku, tematické nástroje DCI (celosvetové verejné statky a problémy a občianska
spoločnosť a miestne orgány) a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR).
Mnoho afrických krajín z Afrického rohu a regiónov Sahel a Čadského jazera profituje
z nedávno zriadeného núdzového trustového fondu EÚ pre Afriku. Odkedy bol fond zriadený,
celková výška finančných prostriedkov, ktorá je k dispozícii pre tri regionálne balíky, sa zvýšila
na viac ako 2,9 mld. EUR.

OBCHODNÉ VZŤAHY

Hlavnými nástrojmi na podporu obchodu medzi EÚ a africkými regiónmi sú obchodné dohody
nazývané dohody o hospodárskom partnerstve (DHP), ktoré sú v súlade s pravidlami Svetovej
obchodnej organizácie. Rokovania o týchto dohodách, ktoré sa začali v roku 2002, sa však
ukázali byť zložité a nepodarilo sa ich uzavrieť do roku 2008, ako sa plánovalo. V dôsledku
toho EÚ prijala nariadenie o prístupe na trh s cieľom zabezpečiť dočasné mechanizmy prístupu
na trh do roku 2014, ktoré sa následne predĺžili (pozri osobitný informačný list o obchodných
režimoch platných pre rozvojové krajiny).
V súčasnosti je situácia v oblasti dohôd o hospodárskom partnerstve takáto:
— západná Afrika – rokovania na technickej úrovni medzi EÚ a 16 západoafrickými krajinami

boli ukončené vo februári 2014. Znenie dohody bolo parafované 30. júna a 10. júla 2014
hlavy štátov Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) schválili
DHP na podpis. Proces podpisu v súčasnosti stále prebieha. Mnohé krajiny, napríklad
Nigéria, Gambia a Mauritánia, však dohodu odmietli podpísať. V auguste 2016 Ghana
podpísala s EÚ dočasnú DHP, aby tak neprišla o preferenčný prístup na trh EÚ. V septembri
2016 predbežne nadobudla účinnosť dočasná DHP medzi EŮ a Pobrežím Slonoviny.

— Stredná Afrika – Kamerun bol jedinou krajinou, ktorá podpísala dočasnú DHP so
strednou Afrikou v januári 2009. Európsky parlament udelil súhlas s dohodou v júni 2013
a kamerunský parlament schválil ratifikáciu dohody v júli 2014. Dohoda sa v Kamerune
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predbežne vykonáva od augusta 2014. Naproti tomu regionálne rokovania sú naďalej
odložené pre situáciu v Stredoafrickej republike.

— Východná a južná Afrika – štyri krajiny tohto regiónu – Maurícius, Seychely, Zimbabwe
a Madagaskar – podpísali dočasnú DHP v roku 2009. Táto dohoda sa predbežne
uplatňuje od mája 2012 a Parlament udelil súhlas s ratifikáciou v januári 2013. Rokovania
o plnohodnotnej regionálnej DHP stále prebiehajú.

— Východoafrické spoločenstvo (EAC) – EÚ a Burundi, Rwanda, Tanzánia, Keňa a Uganda
uzavreli 16. októbra 2014 plnohodnotnú regionálnu DHP. Dohodu však podpísali len Keňa
a Rwanda (v septembri 2016).

— Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC) – 15. júla 2014 sa úspešne uzavreli rokovania
o DHP medzi Botswanou, Lesothom, Južnou Afrikou, Svazijskom a Mozambikom na
jednej strane a EÚ na druhej strane. Obchodné ustanovenia dohody o obchode, rozvoji
a spolupráci z roku 1999 medzi EÚ a Južnou Afrikou budú nahradené ustanoveniami
regionálnej DHP. Krajiny EÚ a SADC podpísali DHP v Botswane v júni 2016 a dohoda
predbežne nadobudla účinnosť v októbri 2016.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Výbor pre rozvoj v súčasnosti pripravuje ako súčasť svojej kontrolnej právomoci a práce
na stanovovaní programu iniciatívnu správu o stratégii vzťahov EÚ – Afrika s ohľadom na
nadchádzajúci samit EÚ – Afrika v novembri 2017.
Okrem svojej činnosti v oblasti rozvoja a spolupráce má Parlament stále medziparlamentné
delegácie pre vzťahy s africkými krajinami a inštitúciami. Hlavným orgánom, v rámci
ktorého sa Parlament zapája do spolupráce na takýchto záležitostiach, je Spoločné parlamentné
zhromaždenie AKT – EÚ, ktoré zohráva základnú úlohu pri posilňovaní vzťahov medzi EÚ a jej
partnerskými krajinami AKT a zasadá dvakrát za rok. Cieľom druhej revízie Dohody z Cotonou
je posilniť konzultatívnu úlohu zhromaždenia v oblastiach ako DHP, vykonávať ERF a budovať
kapacity národných parlamentov.
Parlament tiež zaviedol formy parlamentnej spolupráce s Africkou úniou, a to prostredníctvom
svojej Delegácie pre vzťahy s Panafrickým parlamentom (PAP), ktorá bola vytvorená v roku
2009. Parlament a PAP poskytujú demokratický dohľad nad vykonávaním JAES. S Južnou
Afrikou sa tiež udržiavajú úzke bilaterálne parlamentné vzťahy, ktoré posilňuje strategické
partnerstvo medzi EÚ a Južnou Afrikou (2007) – jediné dvojstranné strategické partnerstvo EÚ
s africkou krajinou.
Valérie Ramet / Gonzalo Urbina Treviño
09/2017
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