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Αφρική

Οι αφρικανικές χώρες και η ΕΕ συνεργάζονται κυρίως μέσω της συμφωνίας του
Κοτονού και της κοινής στρατηγικής Αφρικής-ΕΕ. Η συμφωνία του Κοτονού συνήφθη
το 2000 μεταξύ της ΕΕ και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του
Ειρηνικού (ΑΚΕ) και διαρθρώνεται σε τρεις πυλώνες που αντικατοπτρίζουν την
πολιτική, οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση της εταιρικής σχέσης. Η συμφωνία
του Κοτονού επρόκειτο να λήξει στα τέλη του 2020, αλλά παρατάθηκε, πιο πρόσφατα
έως τον Ιούνιο του 2023, καθώς η υπογραφή της νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης
που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων για τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση της εταιρικής μας σχέσης έχει επί του παρόντος ανασταλεί από ένα
κράτος μέλος στο Συμβούλιο.
Η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ υλοποιήθηκε μέσω πολυετών οδικών χαρτών και
σχεδίων δράσης που εγκρίθηκαν σε κάθε σύνοδο κορυφής Αφρικής-ΕΕ. Κατά την
τελευταία σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε τον
Φεβρουάριο του 2022 στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες της ΕΕ και της Αφρικής συμφώνησαν
σε ένα κοινό όραμα για μια ανανεωμένη εταιρική σχέση που θα βασίζεται στην
αλληλεγγύη, την ασφάλεια, την ειρήνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινή ευημερία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας της
Αφρικής, η οποία παρέχεται μέσω του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και
Διεθνούς Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο.

Νομική βάση

— Άρθρα 217 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ)·

— Συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού μεταξύ των Κρατών Αφρικής, Καραϊβικής
και Ειρηνικού (ΑΚΕ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της
(συμφωνία του Κοτονού)·

— Κανονισμός (ΕΕ) 2021/947 για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και
διεθνούς συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη

Η συμφωνία του Κοτονού

Οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της υποσαχάριας Αφρικής επί του παρόντος διέπονται
από τη συμφωνία του Κοτονού, που θέτει τη βάση για τις σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ
και 79 χώρες της ομάδας ΑΚΕ.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
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Η συμφωνία του Κοτονού υπεγράφη το 2000 και επρόκειτο να λήξει το 2020, αλλά έχει
πλέον παραταθεί έως τον Ιούνιο του 2023. Στόχος της συμφωνίας του Κοτονού είναι η
εξάλειψη της φτώχειας και η ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία.
Η συμφωνία διαρθρώνεται σε τρεις πυλώνες (πολιτική, αναπτυξιακή, οικονομική και
εμπορική συνεργασία) και υλοποιείται από τα μικτά θεσμικά όργανα ΑΚΕ-ΕΕ, όπως
είναι το Συμβούλιο των Υπουργών, η Επιτροπή των Πρέσβεων και η Κοινοβουλευτική
Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης.
Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μετά το Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και του
Οργανισμού των κρατών ΑΚΕ (ΟΚΑΚΕ) ολοκληρώθηκαν, αλλά η υπογραφή της
συμφωνίας εξακολουθεί να εκκρεμεί. Η ισχύουσα συμφωνία εταιρικής σχέσης του
Κοτονού αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ έως ότου αρχίσει να ισχύει η συμφωνία
που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού. Η νέα συμφωνία καθορίζει στρατηγικούς
τομείς προτεραιότητας για τη συνεργασία, στους οποίους συγκαταλέγονται: ανθρώπινα
δικαιώματα, δημοκρατία και διακυβέρνηση, ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινη και
κοινωνική ανάπτυξη, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κλιματική αλλαγή, βιώσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, μετανάστευση και
κινητικότητα. Η συμφωνία που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού τονίζει επίσης
τη σημασία της συνεργασίας στα διεθνή φόρα, στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ και
στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η συνεργασία διαρθρώνεται σε περιφερειακά
πρωτόκολλα που αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές προτεραιότητες των περιφερειών
της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Το πρωτόκολλο ΕΕ-Αφρικής αποτελεί
το νομικό πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της υποσαχάριας Αφρικής. Το
πρωτόκολλο αναθέτει μεγαλύτερο ρόλο στο διάλογο με την Αφρικανική Ένωση. Οι
περιφερειακοί τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
οικονομική ανάπτυξη· ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη, το περιβάλλον και τους
φυσικούς πόρους, ειρήνη και ασφάλεια, το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη, τη
δημοκρατία και τη διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων,
μετανάστευση και κινητικότητα.
Ένα Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ και τέσσερις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις που
θα περιλαμβάνουν μια Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και
τρεις περιφερειακές κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ΕΕ-Αφρικής, ΕΕ-Καραϊβικής και
ΕΕ-Ειρηνικού) θα στηρίξουν τη δομή (βλ. την ενημέρωση από τη Γενική Διεύθυνση
Κοινοβουλευτικής Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Μετά τη συμφωνία
του Κοτονού: προς μια νέα συμφωνία με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του
Ειρηνικού»).

Η κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής (ΚΣΕΑ)

Η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ (ΚΣΑΕ) εγκρίθηκε από ευρωπαίους και αφρικανούς
ηγέτες κατά τη δεύτερη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής (στη Λισαβόνα το 2007) και
καθορίζει το πολιτικό όραμα για την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ. Στόχοι της είναι:
— να προχωρήσουμε πέρα από τη συνεργασία δότη-δέκτη, περιλαμβάνοντας στις

σχέσεις Αφρικής-ΕΕ και θέματα κοινού πολιτικού ενδιαφέροντος·

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
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— να επεκταθεί η συνεργασία με την αντιμετώπιση παγκόσμιων κοινών προκλήσεων,
όπως η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, η ειρήνη και η ασφάλεια, καθώς και να
ενισχυθεί η συνεργασία σε διεθνή φόρα·

— να υποστηρίξουμε τις αφρικανικές προσδοκίες και να ενθαρρύνουμε
την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων σημαντικών προβλημάτων σε
διαπεριφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ηπείρου·

— να καταβληθεί προσπάθεια προς την κατεύθυνση μιας ανθρωποκεντρικής
σύμπραξης, εξασφαλίζοντας καλύτερη συμμετοχή των Αφρικανών και Ευρωπαίων
πολιτών.

Η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ υλοποιείται μέσω πολυετών σχεδίων δράσης.
Ενόψει της πιο πρόσφατης (έκτης) συνόδου κορυφής ΑΕ-ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εξέδωσαν την ανακοίνωση «Προς
μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική». Προτείνει ενισχυμένη συνεργασία
γύρω από πέντε πυλώνες: την πράσινη μετάβαση και πρόσβαση στην ενέργεια· τον
ψηφιακό μετασχηματισμό· τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση· την ειρήνη και τη
διακυβέρνηση· μετανάστευση και κινητικότητα. Στις 25 Μαρτίου 2021 το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με θέμα «Μια νέα στρατηγική ΕΕ-Αφρικής – μια εταιρική
σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου
ενισχύει και συμπληρώνει ορισμένα μέρη της πρότασης, όπως η βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη, ενώ ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε άλλα, όπως η
ανθρώπινη ανάπτυξη, η κοινωνική ένταξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χειραφέτηση
των γυναικών και των νέων, και η ανθεκτική γεωργία, κυρίως μικρής κλίμακας. Όσον
αφορά τη μετανάστευση, το ψήφισμα θεωρεί ότι η επιτυχία της εταιρικής σχέσης
θα εξαρτηθεί από σημαντικές βελτιώσεις στις ευκαιρίες κινητικότητας και ζητεί να
αναπτυχθούν νόμιμοι δίαυλοι μετανάστευσης.
Κατά την έκτη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ)
(Βρυξέλλες, 17-18 Φεβρουαρίου 2022), οι αρχηγοί κρατών της ΕΕ και της ΑΕ
συμφώνησαν σε ένα κοινό όραμα για μια ανανεωμένη εταιρική σχέση «προωθώντας τις
κοινές μας προτεραιότητες, τις κοινές μας αξίες, το διεθνές δίκαιο και διαφυλάσσοντας
από κοινού τα συμφέροντά μας και τα κοινά δημόσια αγαθά. Αυτό περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων: την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών μας, την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των
γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής, τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, τη
χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, τις δράσεις για τη διατήρηση του κλίματος,
του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
οικονομική ανάπτυξη, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, τη στήριξη των δικαιωμάτων
των παιδιών και την ένταξη των γυναικών, των νέων και των πλέον μειονεκτούντων
ατόμων». Στη σύνοδο κορυφής συμφωνήθηκε δέσμη επενδυτικών μέτρων Αφρικής-
Ευρώπης ύψους 150 δισ. ευρώ με στόχο την προώθηση διαφοροποιημένων, βιώσιμων
και ανθεκτικών οικονομιών.

Αναπτυξιακή συνεργασία

Η ΕΕ παραμένει ο σημαντικότερος χορηγός βοήθειας στην Αφρική.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_EL.html
https://www.consilium.europa.eu/media/54412/final_declaration-en.pdf
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Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
(ΠΔΠ) 2021-2027 της ΕΕ (βλ. χωριστό θεματολογικό δελτίο 1.4.3 «Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο»), η αναπτυξιακή συνεργασία θα καλυφθεί από το συνολικό
χρηματοδοτικό μέσο «Η Ευρώπη στον κόσμο», που είναι πλήρως ενσωματωμένο στον
προϋπολογισμό της ΕΕ.
Το μέσο «Η Ευρώπη στον κόσμο» συγκεντρώνει 10 χωριστά μέσα και κονδύλια
από το ΠΔΠ 2014-2020, καθώς και από το ΕΤΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
ανέρχεται σε 79,5 δισ. ευρώ και αποτελείται από τρεις κύριες συνιστώσες: γεωγραφικές,
θεματικές και ταχείας ανταπόκρισης. Το μεγαλύτερο μερίδιο, που προορίζεται για τη
γεωγραφική συνιστώσα, ανέρχεται σε 60,4 δισεκατομμύρια ευρώ και σχεδόν το ήμισυ
αυτού προορίζεται για την υποσαχάρια Αφρική.
Το νεοσυσταθέν, από το 2015, καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για
την Αφρική, ωφελεί επίσης αρκετές χώρες που βρίσκονται στη βόρεια Αφρική, στο
Κέρας της Αφρικής και στις περιοχές του Σαχέλ και της λίμνης Τσαντ. Από τότε που
ιδρύθηκε το ταμείο, το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που διατέθηκε για τις τρεις
περιφέρειες αυξήθηκε και πλέον αντιστοιχεί σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Εμπορικές σχέσεις

Η συμφωνία του Κοτονού επιτρέπει στην ΕΕ και στις χώρες ΑΚΕ να διαπραγματεύονται
συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών προσανατολισμένες στην ανάπτυξη, οι οποίες
ονομάζονται συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ). Το εμπόριο μεταξύ
της ΕΕ και των αφρικανικών χωρών - σε συνδυασμό με την περιφερειακή
και ηπειρωτική οικονομική ολοκλήρωση - θεωρείται θεμελιώδες στοιχείο για την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Αφρική. Επιπλέον, τα μονομερή συστήματα
επιτρέπουν την προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ για τις περισσότερες
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής (βλ. το επιμέρους θεματολογικό δελτίο 5.2.3
«Εμπορικά καθεστώτα που εφαρμόζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες»). Τα κύρια
μέσα προώθησης του εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής είναι οι συμβατές
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου εμπορικές συμφωνίες ΣΟΕΣ. Ωστόσο, η
διαπραγμάτευση αυτών των συμφωνιών, η οποία ξεκίνησε το 2002, αποδείχθηκε
δυσκολότερη από όσο αναμενόταν. Ως εκ τούτου, οι ΣΟΕΣ με την Αναπτυξιακή
Κοινότητα της Νότιας Αφρικής (ΚΑΜΑ), την Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα
εφαρμόζονται επί του παρόντος προσωρινά.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για τη σύναψη της συμφωνίας μετά το Κοτονού απαιτείται η έγκριση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (άρθρο 218 της ΣΛΕΕ). Η έγκριση του Κοινοβουλίου απαιτείται επίσης
για τις ΣΟΕΣ που συνάπτονται με αφρικανικές χώρες. Το Κοινοβούλιο συμμετέχει επί
του παρόντος στις διοργανικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση της ΕΕ για
τη στρατηγική ΕΕ-ΑΕ για την Αφρική. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο έχει συμβάλει ενεργά
στη διαμόρφωση του νέου χρηματοδοτικού μέσου «Η Ευρώπη στον κόσμο» και θα
συμμετάσχει ενεργά στην εφαρμογή του.
Το Κοινοβούλιο έχει διάφορες μόνιμες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες για τις
σχέσεις με χώρες και οργανισμούς της Αφρικής. Το κύριο όργανο στο πλαίσιο

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/el
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του οποίου το Κοινοβούλιο συνεργάζεται για τέτοια θέματα είναι η Κοινοβουλευτική
Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, η οποία αποτελείται από μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπροσώπους των κρατών ΑΚΕ και διαδραματίζει
θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ βάσει
του άρθρου 14 της συμφωνίας του Κοτονού.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης αναπτύξει διάφορες μορφές κοινοβουλευτικής
συνεργασίας με την Αφρικανική Ένωση μέσω της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το
Παναφρικανικό Κοινοβούλιο (PAP), που συγκροτήθηκε το 2009. Οι κοινοβουλευτικές
σύνοδοι κορυφής συνήθως έπονται των διακυβερνητικών και εκδίδουν κοινή δήλωση
με άμεσους αποδέκτες τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων στην αρχή κάθε
διακυβερνητικής συνόδου κορυφής.
Η ΕΕ και η Νότια Αφρική διατηρούν επίσης στενές διμερείς κοινοβουλευτικές σχέσεις,
που ενισχύθηκαν το 2007 από τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Νότιας Αφρικής -, τη
μόνη διμερή στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ με αφρικανική χώρα.

Flavia Bernardini
09/2022
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