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AFRIKA

Africké země a EU spolupracují zejména prostřednictvím dohody z Cotonou
a společné strategie Afrika-EU. Dohoda z Cotonou byla uzavřena v roce 2000 mezi
EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) a sestává ze tří pilířů,
které odrážejí politický, hospodářský a rozvojový rozměr partnerství. Platnost dohody
z Cotonou měla skončit na konci roku 2020, ale byla prodloužena, naposledy do
června 2023, neboť podpis nové dohody o partnerství, jež byla vyjednána za účelem
modernizace a zdokonalení našeho partnerství, je v současné době blokován v Radě
jedním členským státem.
Společná strategie Afrika-EU je prováděna na základě víceletých cestovních map
a akčních plánů přijímaných na každém summitu Afrika-EU. Na posledním summitu
EU a Africké unie, který se konal v únoru 2022 v Bruselu, se vedoucí představitelé EU
a Afriky dohodli na společné vizi obnoveného partnerství založeného na solidaritě,
bezpečnosti, míru, udržitelném rozvoji a sdílené prosperitě.
Evropská unie je největším dárcem rozvojové pomoci v Africe, kterou poskytuje
prostřednictvím Nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci –
Globální Evropa.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

— Články 217 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

— Dohoda z Cotonou o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy
(AKT) a Evropským společenstvím a jeho členskými státy (dohoda z Cotonou).

— Nařízení (EU) 2021/947, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou
a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa.

DOHODA Z COTONOU

Vztahy mezi EU a subsaharskou Afrikou se v současnosti řídí dohodou z Cotonou,
která tvoří základ vztahů mezi EU a 79 zeměmi ze skupiny AKT.
Dohoda z Cotonou byla podepsána v roce 2000 a její platnost měla skončit v roce 2020,
nyní však byla prodloužena do června 2023. Cílem dohody z Cotonou je vymýcení
chudoby a integrace zemí AKT do světového hospodářství. Sestává ze tří pilířů
(politického, rozvojového a pilíře hospodářské a obchodní spolupráce) a provádí ji
společné orgány AKT-EU, včetně Rady ministrů, Výboru velvyslanců a Smíšeného
parlamentního shromáždění.
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Jednání o dohodě, která naváže na dohodu z Cotonou, mezi EU a Organizací afrických,
karibských a tichomořských států (OAKTS), již byla ukončena, dosud však nedošlo
k jejímu podpisu. Očekává se, že stávající dohoda o partnerství z Cotonou zůstane
v platnosti, dokud nezačne fungovat dohoda nová. Ta stanoví strategické prioritní
oblasti spolupráce, včetně lidských práv, demokracie a správy věcí veřejných, míru
a bezpečnosti, lidského a sociálního rozvoje, udržitelnosti životního prostředí a změny
klimatu, inkluzivního udržitelného hospodářského růstu a rozvoje a migrace a mobility.
Dohoda navazující na dohodu z Cotonou rovněž zdůrazňuje význam spolupráce
na mezinárodních fórech a v rámci agendy OSN 2030 a cílů udržitelného rozvoje.
Spolupráce je strukturována do regionálních protokolů, které odrážejí odlišné priority
afrických, karibských a tichomořských regionů. Protokol EU-Afrika je právním rámcem
pro vztahy mezi EU a subsaharskou Afrikou. Přiděluje větší úlohu dialogu s Africkou
unií. Regionální prioritní oblasti zahrnují inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, lidský
a sociální rozvoj, životní prostředí a přírodní zdroje, mír a bezpečnost, právní stát,
spravedlnost, demokracii a správu věcí veřejných, lidská práva a rovnost mezi ženami
a muži a migraci a mobilitu.
Tato struktura se bude opírat o Radu ministrů AKT-EU a čtyři parlamentní shromáždění
sestávající ze zastřešujícího Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a tří
regionálních parlamentních shromáždění (EU-Afrika, EU-Karibik a EU-Tichomoří) – viz
publikaci typu „Briefing“ vypracovanou generálním ředitelstvím Evropského parlamentu
pro parlamentní výzkumné služby s názvem „Po Cotonou: směrem k uzavření nové
dohody s africkými, karibskými a tichomořskými státy“.

SPOLEČNÁ STRATEGIE AFRIKA-EU (JAES)

Společná strategie Afrika-EU (JAES) byla přijata evropskými a africkými vedoucími
představiteli na druhém summitu EU-Afrika (v Lisabonu v roce 2007) a definuje
politickou vizi partnerství mezi Afrikou a EU. Jejím účelem je:
— překročit rámec spolupráce mezi dárci a příjemci a otevřít vztahy mezi Afrikou a EU

záležitostem společného politického zájmu,

— rozšířit spolupráci řešením společných celosvětových výzev, jako jsou migrace,
změna klimatu, mír a bezpečnost, a posílit spolupráci na mezinárodních fórech,

— podporovat ambice Afriky v oblasti podpory meziregionálních a kontinentálních
reakcí na tyto významné výzvy,

— usilovat o partnerství zaměřené na obyvatele a zajistit větší účast afrických
a evropských občanů.

Společná strategie Afrika-EU je prováděna prostřednictvím víceletých akčních plánů.
Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost vydaly před konáním posledního
(šestého) summitu EU-AU sdělení „Na cestě ke komplexní strategii pro Afriku“.
Navrhuje se v něm posílená spolupráce, která se odvíjí od pěti pilířů: ekologická
transformace a přístup k energii, digitální transformace, udržitelný růst a zaměstnanost,
mír a správa věcí veřejných a migrace a mobilita. Dne 25. března 2021 přijal Evropský
parlament usnesení o nové strategii EU-Afrika – partnerství pro udržitelný a inkluzivní
rozvoj. Usnesení Parlamentu posiluje a doplňuje některé části návrhu, jako je udržitelný
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a inkluzivní růst, a zároveň vyzývá k většímu zaměření na další témata, jako je
lidský rozvoj, sociální začleňování, lidská práva, posílené postavení žen a mladých lidí
a odolné, převážně drobné zemědělství. Pokud jde o migraci, usnesení se domnívá, že
úspěch partnerství bude záviset na významném zlepšení příležitostí v oblasti mobility,
a vyzývá k rozvoji legálních způsobů migrace.
Na šestém summitu Evropské unie a Africké unie (AU) (Brusel, 17.–18. února 2022)
se hlavy států EU a AU dohodly na společné vizi obnoveného partnerství, jež spočívá
v „prosazování našich společných priorit, sdílených hodnot a mezinárodního práva
a ve společné ochraně našich zájmů a společných veřejných statků. To mimo jiné
zahrnuje: bezpečnost a prosperitu našich občanů, ochranu lidských práv pro všechny,
rovnost žen a mužů a posílení postavení žen ve všech oblastech života, dodržování
demokratických zásad, řádnou správu věcí veřejných a právní stát, opatření na
ochranu klimatu, životního prostředí a biologické rozmanitosti, udržitelný a inkluzivní
hospodářský růst, boj proti nerovnostem, podporu práv dětí a začleňování žen,
mladých lidí a nejvíce znevýhodněných osob.“ Na summitu byl odsouhlasen investiční
balíček mezi Afrikou a Evropou ve výši 150 miliard EUR, jehož cílem je podporovat
diverzifikované, udržitelné a odolné ekonomiky.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

EU zůstává pro Afriku největším dárcem.
V důsledku jednání o novém víceletém finančním rámci EU (VFR) na období 2021–
2027 (viz samostatná Fakta a čísla 1.4.3 „Víceletý finanční rámec“) bude rozvojovou
spolupráci pokrývat komplexní finanční nástroj „Globální Evropa“, jenž je plně začleněn
do rozpočtu EU.
Nástroj „Globální Evropa“ spojuje kromě ERF deset samostatných nástrojů a fondů
z VFR na období 2014–2020. Má celkový rozpočet ve výši 79,5 miliardy EUR a tvoří jej
tři hlavní složky: zeměpisná a tematická složka a složka rychlé odezvy. Jeho největší
část ve výši 60,4 miliardy EUR je vyhrazena pro zeměpisnou složku, přičemž téměř
polovina této částky je vyčleněna pro Afriku.
Řada afrických zemí nacházejících se v severní Africe, oblasti Afrického rohu
a Sahelu a Čadského jezera má rovněž prospěch z nedávno vytvořeného nouzového
svěřenského fondu EU pro Afriku, jenž byl zřízen v roce 2015. Od vytvoření fondu se
celkový objem finančních prostředků, které jsou pro tyto tři regiony k dispozici, zvýšil
a nyní činí téměř 5 miliard EUR.

OBCHODNÍ VZTAHY

Dohoda z Cotonou umožňuje EU a zemím AKT sjednávat dohody o volném obchodu
zaměřené na rozvoj, tzv. dohody o hospodářském partnerství (EPA). Obchod mezi
EU a africkými zeměmi je – spolu s regionální a kontinentální ekonomickou integrací
– považován za základní prvek podpory udržitelného rozvoje v Africe. Kromě toho
umožňují jednostranné režimy preferenční přístup na trh EU většině subsaharských
zemí (viz samostatná Fakta a čísla 5.2.3 „Obchodní režimy pro rozvojové země“).
Hlavními nástroji na podporu obchodu mezi EU a africkými regiony jsou obchodní
dohody o hospodářském partnerství slučitelné s pravidly Světové obchodní organizace.
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Jednání o těchto dohodách, která byla zahájena v roce 2002, se však ukázala být
obtížnější, než se čekalo. Proto jsou v současné době prozatímně uplatňovány pouze
dohody o hospodářském partnerství s Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (SADC),
Pobřežím slonoviny a Ghanou.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

K uzavření dohody, která naváže na dohodu z Cotonou, je nutný souhlas Evropského
parlamentu (článek 218 SFEU). Souhlas Parlamentu je nutný také pro dohody
o hospodářském partnerství uzavřené s africkými zeměmi. Parlament je v současnosti
zapojen do interinstitucionálních jednání o návrhu EU týkajícího se strategie EU-Afrika.
Kromě toho Parlament aktivně přispíval k utváření nového finančního nástroje „Globální
Evropa“ a bude úzce zapojen do jeho provádění.
Parlament má několik stálých meziparlamentních delegací pro vztahy s africkými
zeměmi a orgány. Hlavním orgánem, v jehož rámci Parlament na těchto záležitostech
spolupracuje, je Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU sestávající z poslanců
Evropského parlamentu a zástupců států AKT, které podle článku 14 dohody z Cotonou
hraje zásadní úlohu při posilování vztahů mezi EU a jejími partnery ze skupiny AKT.
Parlament rovněž vyvinul formy parlamentní spolupráce s Africkou unií, a to
prostřednictvím své delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem, která vznikla
v roce 2009. Parlamentní summity obvykle doprovázejí mezivládní summity. Na
začátku každého mezivládního summitu pak parlamentní summity vydávají společné
prohlášení adresované přímo hlavám států nebo vlád.
EU má také úzké dvoustranné parlamentní vztahy s Jihoafrickou republikou, které byly
posíleny v roce 2007 prostřednictvím strategického partnerství EU-Jižní Afrika, což je
jediné dvoustranné strategické partnerství EU s africkou zemí.

Flavia Bernardini
09/2022
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