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AFRIKA

De afrikanske lande og EU samarbejder hovedsagelig gennem Cotonouaftalen og
den fælles Afrika-EU-strategi. Cotonouaftalen blev indgået i 2000 mellem EU og
staterne i Afrika, Caribien og Stillehavet (ACS) og er struktureret i tre søjler, der
afspejler partnerskabets politiske, økonomiske og udviklingsmæssige dimensioner.
Cotonouaftalen skulle udløbe ved udgangen af 2020, men den er blevet forlænget,
senest indtil juni 2023, da undertegnelsen af den nye partnerskabsaftale, der
blev forhandlet med henblik på at modernisere og opgradere vores partnerskab, i
øjeblikket er blokeret i Rådet af én medlemsstat.
Den fælles Afrika-EU-strategi er blevet gennemført ved hjælp af de flerårige køre-
og handlingsplaner, der blev vedtaget på hvert Afrika-EU-topmøde. På det seneste
topmøde mellem EU og Den Afrikanske Union i februar 2022 i Bruxelles blev EU's
og de afrikanske ledere enige om en fælles vision for et fornyet partnerskab baseret
på solidaritet, sikkerhed, fred, bæredygtig udvikling og fælles velstand.
Den Europæiske Union er Afrikas største donor af udviklingsbistand, som
ydes gennem instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt
samarbejde — et globalt Europa.

RETSGRUNDLAG

— Artikel 217 og 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

— Cotonoupartnerskabsaftalen mellem på den ene side Organisationen af Stater
i Afrika, Caribien og Stillehavet (ACS) og på den anden side Det Europæiske
Fællesskab og dets medlemsstater (Cotonouaftalen)

— Forordning (EU) 2021/947 om oprettelse af et instrument for naboskab,
udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde — et globalt Europa.

COTONOUAFTALEN

Forbindelserne mellem EU og Afrika syd for Sahara er på nuværende tidspunkt styret af
Cotonouaftalen, som danner grundlaget for forbindelserne mellem EU og de 79 lande
i ACS-gruppen.
Cotonouaftalen blev undertegnet i 2000 og skulle udløbe i 2020, men er nu blevet
forlænget indtil juni 2023. Cotonouaftalen har som målsætning at udrydde fattigdom
og integrere ACS-landene i verdensøkonomien. Aftalen gennemføres er struktureret
i tre søjler (politisk, udviklingsmæssigt, økonomisk og handelsmæssigt samarbejde)
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af fælles ACS-EU-institutioner, herunder et Ministerråd, et Ambassadørudvalg og en
Blandet Parlamentarisk Forsamling.
Forhandlingerne om post-Cotonouaftalen mellem EU og Organisationen af Stater i
Afrika, Caribien og Stillehavet (OACPS) er afsluttet, men aftalen mangler stadig at
blive undertegnet. Den nuværende Cotonoupartnerskabsaftale forventes at forblive i
kraft, indtil post-Cotonouaftalen træder i kraft. Den nye aftale fastsætter strategiske
prioriterede samarbejdsområder, herunder: menneskerettigheder, demokrati og god
forvaltningspraksis, fred og sikkerhed, menneskelig og social udvikling, miljømæssig
bæredygtighed og klimaforandringer inklusiv bæredygtig økonomisk vækst og udvikling
samt migration og mobilitet. I post-Cotonouaftalen understreges også relevansen
af samarbejde i internationale fora, FN's 2030-dagsorden og verdensmålene for
bæredygtig udvikling. Samarbejdet er struktureret i regionale protokoller, der afspejler
de forskellige prioriteter i regionerne i Afrika, Caribien og Stillehavet. Protokollen
mellem EU og Afrika udgør den retlige ramme for forbindelserne mellem EU og
Afrika syd for Sahara. Protokollen tillægger dialogen med Den Afrikanske Union
en større rolle. De regionale prioriterede områder omfatter inklusiv og bæredygtig
økonomisk vækst, menneskelig og social udvikling, miljøet og naturressourcer, fred
og sikkerhed, retsstatsprincippet, retfærdighed, demokrati og god regeringsførelse,
menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene samt migration og mobilitet.
Et ACS-EU-Ministerråd og fire parlamentariske forsamlinger bestående af Den
Blandede Parlamentariske Forsamling ACS-EU og tre regionale parlamentariske
forsamlinger (EU-Afrika, EU-Caribien og EU-Stillehavsområdet) vil understøtte
strukturen (se briefingen fra Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Parlamentarisk
Forskning med titlen »After Cotonou:towards a new agreement with the African,
Caribbean and Pacific States«) (Efter Cotonou: på vej mod en ny aftale med staterne
i Afrika, Caribien og Stillehavet).

DEN FÆLLES AFRIKA-EU-STRATEGI

Den fælles Afrika-EU-strategi blev vedtaget af europæiske og afrikanske ledere på
det andet EU-Afrika-topmøde (i Lissabon i 2007) og fastlægger den politiske vision for
partnerskabet mellem Afrika og EU. Strategiens mål er at:
— bevæge sig ud over et samarbejde bestående af bistandsydere på den ene side

og modtagere på den anden og åbne Afrika-EU-forbindelserne op for emner af
fælles politisk interesse

— udvide samarbejdet ved at tackle globale fælles udfordringer såsom migration,
klimaændringer, fred og sikkerhed og styrke samarbejdet i internationale fora

— støtte Afrikas stræben efter at fremme tværregionale og kontinentale modsvar på
disse store udfordringer

— arbejde hen imod et menneskeorienteret partnerskab, der sikrer bedre deltagelse
af afrikanske og europæiske borgere.

Den fælles Afrika-EU-strategi gennemføres ved flerårige handlingsplaner.
Forud for det seneste (sjette) EU-AU-topmøde udsendte Europa-Kommissionen og
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil meddelelsen »Frem mod en omfattende strategi
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for samarbejdet med Afrika«. I meddelelsen foreslås et styrket samarbejde centreret
omkring fem søjler: den grønne omstilling og adgang til energi, den digitale omstilling,
bæredygtig vækst og beskæftigelse, fred og god regeringsførelse samt migration og
mobilitet. Den 25. marts 2021 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om en ny
EU-Afrika-strategi — et partnerskab for bæredygtig og inklusiv udvikling. Parlamentets
beslutning styrker og supplerer visse dele af forslaget, som f.eks. bæredygtig og
inklusiv vækst, samtidig med at der opfordres til øget fokus på andre dele, såsom
menneskelig udvikling, social inklusion, menneskerettigheder, styrkelse af kvinders
og unges indflydelse og status og modstandsdygtigt landbrug, hovedsagelig i mindre
målestok. Med hensyn til migration fremgår det af beslutningen, at partnerskabets
succes vil afhænge af, at mobilitetsmulighederne forbedres betydeligt, og der opfordres
til, at der udvikles lovlige migrationskanaler.
På det sjette topmøde mellem Den Europæiske Union og Den Afrikanske Union (AU)
(den 17.-18. februar 2022 i Bruxelles) blev EU's og AU's stats- og regeringschefer enige
om en fælles vision for et fornyet partnerskab, der fremmer vores fælles prioriteter,
fælles værdier, folkeretten og sammen bevarer vores interesser og fælles offentlige
goder. Dette omfatter bl.a.: vores borgeres sikkerhed og velstand, beskyttelse af
menneskerettighederne for alle, ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders
indflydelse og status på alle livets områder, respekt for de demokratiske principper,
god regeringsførelse og retsstatsprincippet, foranstaltninger til bevarelse af klimaet,
miljøet og biodiversiteten, bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst, bekæmpelse af
uligheder, støtte til børns rettigheder og inklusion af kvinder, unge og de dårligst stillede.
På topmødet blev der opnået enighed om en investeringspakke mellem Afrika og
Europa på 150 mia. EUR med det formål at fremme diversificerede, bæredygtige og
modstandsdygtige økonomier.

UDVIKLINGSSAMARBEJDE

EU er fortsat Afrikas vigtigste bistandsyder.
Som et resultat af forhandlingerne om EU's nye flerårige finansielle ramme (FFR)
2021-2027 (se særskilt faktablad 1.4.3 »Den flerårige finansielle ramme«) vil
udviklingssamarbejde blive dækket af det omfattende finansielle instrument »Et globalt
Europa«, som fuldt ud indarbejdes i EU-budgettet.
Ud over EUF samler Et globalt Europa ti særskilte instrumenter og fonde fra
FFR for 2014-2020. Det har et samlet budget på 79,5 mia. EUR og består af
tre hovedkomponenter: den geografiske komponent, den tematiske komponent og
komponenten vedrørende hurtig reaktion. Den største andel, der er forbeholdt den
geografiske komponent, har en værdi på 60,4 mia. EUR, og næsten halvdelen heraf
er øremærket til Afrika.
En række afrikanske lande fra det nordlige Afrika, Afrikas Horn, Sahelregionen og
regionen omkring Tchadsøen drager desuden nytte af den nyligt oprettede EU-
Nødtrustfond for Afrika, der blev oprettet i 2015. Siden fonden blev oprettet, er det
samlede beløb, der stilles til rådighed for de tre regionale vinduer, steget og beløber
sig nu til knap 5 mia. EUR.
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HANDELSFORBINDELSER

Cotonouaftalen giver EU og ACS-landene mulighed for at forhandle
udviklingsorienterede frihandelsaftaler kaldet økonomiske partnerskabsaftaler
(ØPA'er). Handel mellem EU og afrikanske lande — sammen med regional og
kontinental økonomisk integration — betragtes som et grundlæggende element til
fremme af bæredygtig udvikling i Afrika. Desuden giver unilaterale ordninger de
fleste lande syd for Sahara præferentiel markedsadgang til EU (se særskilt emneblad
5.2.3 »Handelsordninger, der anvendes over for udviklingslandene«). Det vigtigste
instrument til fremme af handel mellem EU og afrikanske regioner er de WTO-
forenelige handelsaftaler ØPA'er. Forhandlingerne om disse aftaler, som blev indledt
i 2002, viste sig imidlertid at være vanskeligere end forventet. ØPA'erne med Det
Sydafrikanske Udviklingsfællesskab (SADC), Elfenbenskysten og Ghana finder derfor
i øjeblikket midlertidig anvendelse.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Indgåelsen af »post-Cotonouaftalen« kræver Europa-Parlamentets godkendelse
(artikel 218 i TEUF). Parlamentets godkendelse kræves ligeledes i forbindelse med
de ØPA'er, der er indgået med afrikanske lande. Parlamentet er i øjeblikket involveret
i de interinstitutionelle forhandlinger om EU's forslag til EU-AU-strategien for Afrika.
Parlamentet har desuden bidraget aktivt til udformningen af det nye finansielle
instrument for et globalt Europa og vil blive tæt inddraget i gennemførelsen heraf.
Parlamentet har adskillige stående interparlamentariske delegationer for
forbindelserne med afrikanske lande og institutioner. Det vigtigste organ, hvor
Parlamentet samarbejder om sådanne spørgsmål, er Den Blandede Parlamentariske
Forsamling ACS-EU, der består af medlemmer af Europa-Parlamentet og
repræsentanter for ACS-staterne, og som spiller en grundlæggende rolle i forbindelse
med styrkelsen af forbindelserne mellem EU og dets ACS-partnere i henhold til artikel
14 i Cotonouaftalen.
Europa-Parlamentet har desuden udviklet visse former for parlamentarisk samarbejde
med Den Afrikanske Union gennem Delegationen for Forbindelserne med Det
Panafrikanske Parlament (PAPsom blev etableret i 2009. Parlamentariske topmøder
ledsager typisk de mellemstatslige møder, idet de parlamentariske topmøder udsender
en fælles erklæring direkte til stats- og regeringscheferne ved begyndelsen af hvert
mellemstatsligt topmøde.
EU har også tætte bilaterale parlamentariske forbindelser med Sydafrika, som i 2007
blev styrket gennem det strategiske partnerskab mellem EU og Sydafrika - EU's eneste
bilaterale strategiske partnerskab med et afrikansk land.

Flavia Bernardini
09/2022
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