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АФРИКА

Африканските държави и ЕС си сътрудничат главно чрез Споразумението
от Котону и съвместната стратегия Африка—ЕС. Споразумението от Котону
е сключено през 2000 г. между ЕС и държавите от Африка, Карибите
и Тихоокеанския басейн (АКТБ). То е структурирано около три стълба,
отразяващи политическото, икономическото и свързаното с развитието
измерение на партньорството. Срокът на действие на Споразумението от
Котону трябваше да изтече в края на 2020 г., но беше удължен, последно до юни
2023 г., тъй като подписването на новото споразумение за партньорство, което
беше договорено с цел се модернизира и осъвремени нашето партньорство,
понастоящем е блокирано в Съвета от една държава членка.
Съвместната стратегия Африка—ЕС се изпълнява чрез многогодишни пътни
карти и планове за действие, приемани на всяка среща на върха Африка—
ЕС. На последната среща на върха Африка—ЕС, проведена през февруари
2022 г. в Брюксел, лидерите на ЕС и Африка постигнаха съгласие за съвместна
визия за подновено партньорство, основано на солидарност, сигурност, мир,
устойчиво развитие и споделен просперитет.
Европейският съюз е най-големият дарител на помощи за развитие за Африка,
които се предоставят чрез Инструмента за съседство, сътрудничество за
развитие и международно сътрудничество — Глобална Европа.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— членове 217 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС);

— Споразумение от Котону за партньорство между членовете на групата
държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ) и
Европейската общност и нейните държави членки (Споразумението от
Котону);

— Регламент (ЕС) 2021/947 за създаване на Инструмента за съседство,
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество—Глобална
Европа.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
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СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ КОТОНУ

Отношенията между ЕС и държавите в Африка на юг от Сахара понастоящем се
уреждат от Споразумението от Котону, което определя основата на отношенията
между ЕС и 79 държави от АКТБ.
Споразумението от Котону е подписано през 2000 г. и трябваше да изтече
през 2020 г., но беше удължено до юни 2023 г. Целта му е да изкорени бедността
и да интегрира държавите от АКТБ в световната икономика. Споразумението
е структурирано около три стълба (политика, развитие, икономическо и търговско
сътрудничество) и се изпълнява от съвместни институции на АКТБ—ЕС,
включително Съвет на министрите, Комитет на посланиците и Съвместна
парламентарна асамблея.
Преговорите по споразумение между ЕС и Организацията на държавите
от АКТБ (ОДАКТБ), което да замени споразумението от Котону, приключиха,
но споразумението още не е подписано. Действащото споразумение за
партньорство от Котону ще остане в сила до влизането в сила на заменящото
го споразумение. Новото споразумение определя областите на стратегически
приоритет за сътрудничество, а именно: права на човека, демокрация и
управление; мир и сигурност; човешко и социално развитие; устойчивост
на околната среда и изменение на климата; приобщаващ и устойчив
икономически растеж и развитие и миграция и мобилност. В споразумението
за периода след Котону се подчертава също значението на сътрудничеството
в рамките на международни форуми, Програмата на ООН до 2030 г. и целите
за устойчиво развитие. Сътрудничеството е систематизирано в регионални
протоколи, отразяващи различните приоритети на регионите на Африка,
Карибите и Тихоокеанския басейн. Протоколът ЕС—Африка е правната рамка
за отношенията между ЕС и Африка на юг от Сахара. В него се отрежда по-
голяма роля на диалога с Африканския съюз. Приоритетните регионални области
обхващат приобщаващ и устойчив икономически растеж; човешко и социално
развитие; околната среда и природните ресурси; мир и сигурност; върховенство
на закона, правосъдие, демокрация и управление; права на човека и равенство
между половете и миграция и мобилност.
Структурата ще се основава на Съвет на министрите АКТБ—ЕС и четири
парламентарни асамблеи, включващи съвместна парламентарна асамблея
АКТБ—ЕС и три регионални парламентарни асамблеи (ЕС—Африка, ЕС
—Кариби и ЕС—Тихоокеански басейн) (вж. информацията от Генералната
дирекция за парламентарни изследвания на Европейския парламент, озаглавена
„След Котону: към ново споразумение с държавите от Африка, Карибите и
Тихоокеанския басейн“).

СЪВМЕСТНАТА СТРАТЕГИЯ АФРИКА—ЕС

Съвместната стратегия Африка—ЕС (JAES) е приета от лидерите на ЕС и Африка
на втората среща на върха ЕС—Африка (в Лисабон през 2007 г.) и в нея се

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659453/EPRS_BRI(2021)659453_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/659453/EPRS_BRI(2021)659453_EN.pdf
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определя политическата визия за партньорството между Африка и Европейския
съюз. Целите на стратегията са:
— развитие на отношенията между Африка и ЕС отвъд етапа на

сътрудничеството между дарител и получател, така че да се обхванат
въпроси от общ политически интерес;

— разширяване на сътрудничеството чрез решаване на глобални общи
проблеми като миграцията, изменението на климата, мира и сигурността и
засилване на сътрудничеството в рамките на международни форуми;

— подкрепа на усилията на Африка за намиране на трансрегионални и
континентални решения на тези важни проблеми;

— разработване на ориентирано към хората партньорство чрез осигуряване на
по-широко участие от страна на африканските и европейските граждани.

Съвместната стратегия Африка—ЕС се изпълнява чрез многогодишни планове
за действие.
Преди последната (шеста) среща на върха АС—ЕС Европейската комисия
и Европейската служба за външна дейност публикуваха съобщението „Към
цялостна стратегия с Африка“. В него се предлага засилено сътрудничество,
организирано около пет стълба: зелен преход и достъп до енергия; цифрова
трансформация; устойчив растеж и работни места; мир и управление и миграция
и мобилност. На 25 март 2021 г. Европейският парламент прие резолюция
относно нова стратегия ЕС—Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо
развитие. Резолюцията на Парламента укрепва и допълва някои части от
предложението като устойчивия и приобщаващ растеж, но същевременно
призовава за по-силен акцент върху други области, като например човешкото
развитие, социалното приобщаване, правата на човека, овластяването на
жените и младите хора и устойчивото селско стопанство (най-вече дребното).
По отношение на миграцията в резолюцията е изразена позицията, че успехът
на партньорството ще зависи от значителното подобряване на възможностите за
мобилност, и се призовава за разработване на канали за законна миграция.
На шестата среща на върха между Европейския съюз и Африканския съюз (АС)
(Брюксел, 17—18 февруари 2022 г.) държавните ръководители от ЕС и АС
постигнаха съгласие по съвместна визия за обновено партньорство, което
„насърчава нашите общи приоритети, споделени ценности, международно право
и запазва нашите интереси и общи обществени блага. Това включва, наред
с другото: сигурността и просперитета на нашите граждани, защитата на
правата на човека за всички, равенството между половете и овластяването на
жените във всички сфери на живота, зачитането на демократичните принципи,
доброто управление и върховенството на закона, действията за опазване
на климата, околната среда и биологичното разнообразие, устойчивия и
приобщаващ икономически растеж, борбата срещу неравенствата, подкрепата за
правата на детето и приобщаването на жените, младите хора и хората в най-
неравностойно положение“. На срещата на върха беше договорен инвестиционен
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пакет Африка—Европа в размер на 150 милиарда евро с цел насърчаване на
диверсифицирани, устойчиви и издръжливи икономики.

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

ЕС продължава да бъде най-големият дарител на помощи за Африка.
В резултат на преговорите по новата многогодишна финансова рамка (МФР)
на ЕС за периода 2021—2027 г. (вж. отделен информационен фиш
1.4.3 „Многогодишна финансова рамка“) сътрудничеството за развитие
ще се осъществява в рамките на всеобхватния финансов инструмент
„Глобална Европа“, който е включен изцяло в бюджета на ЕС.
„Глобална Европа“ обединява 10 отделни инструмента и фонда от МФР за
периода 2014—2020 г., както и ЕФР. Инструментът разполага с общ бюджет
от 79,5 милиарда евро и се състои от три основни компонента: географски
компонент, тематичен компонент и компонент за бързо реагиране. Най-големият
дял, запазен за географския компонент, възлиза на 60,4 милиарда евро, като
почти половината от него са предназначени за Африка.
Редица африкански държави, разположени в Северна Африка, Африканския
рог и в регионите на Сахел и езерото Чад, също се възползват от създадения
неотдавна извънреден доверителен фонд на ЕС за Африка, учреден през 2015 г.
От стартирането на фонда общият размер на средствата, предоставени по
трите регионални направления, се е увеличил и понастоящем възлиза почти на
5 милиарда евро.

ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ

Споразумението от Котону дава възможност на ЕС и държавите от АКТБ
да договарят насочени към развитието споразумения за свободна търговия,
наречени споразумения за икономическо партньорство (СИП). Търговията
между ЕС и африканските държави, заедно с регионалната и континенталната
икономическа интеграция, се счита за основен елемент за насърчаване на
устойчивото развитие в Африка. Освен това едностранните схеми позволяват
преференциален достъп до пазара на ЕС за повечето държави на юг от
Сахара (вж. отделен информационен фиш 5.2.3 „Търговски режими, приложими
към развиващите се държави“). Основните инструменти за насърчаване на
търговията между ЕС и африканските региони са търговски договорености (СИП),
съвместими със Световната търговска организация. Договарянето им, което
започна през 2002 г., се оказа по-трудно от очакваното. Поради това СИП
с Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР), Кот д’Ивоар и Гана
понастоящем се прилагат временно.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

За сключването на споразумението, заменящо споразумението от Котону,
се изисква одобрението на Европейския парламент (член 218 от ДФЕС).
То е необходимо и за СИП, сключени с африкански държави. Понастоящем

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
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Парламентът участва в междуинституционалните преговори по предложението
на ЕС за стратегията на ЕС—АС за Африка. Освен това Парламентът активно
допринесе за оформянето на новия финансов инструмент „Глобална Европа“ и
ще участва активно в неговото прилагане.
Парламентът има няколко постоянни междупарламентарни делегации за връзки
с африканските държави и институции. Основният орган, в рамките на който
Парламентът сътрудничи по такива въпроси, е Съвместната парламентарна
асамблея АКТБ—ЕС, която се състои от членове на Европейския парламент и
представители на държавите от АКТБ и изпълнява съществена роля за укрепване
на отношенията между ЕС и неговите партньори от АКТБ съгласно член 14 от
споразумението от Котону.
Парламентът също така разработи форми на парламентарно сътрудничество
с Африканския съюз чрез делегацията си за връзки с Панафриканския парламент
(ПАП), създадена през 2009 г. Парламентарните срещи на високо равнище
често придружават междуправителствените срещи на високо равнище, като на
тях се изготвят съвместни декларации пряко на вниманието на държавните
и правителствените ръководители в началото на всяка междуправителствена
среща на високо равнище.
ЕС има също тесни двустранни парламентарни отношения с Южна Африка,
които бяха засилени през 2007 г. от стратегическото партньорство между ЕС и
Южна Африка —, единственото двустранно стратегическо партньорство на ЕС
с африканска държава.

Flavia Bernardini
09/2022
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