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AAFRIKA

Aafrika riigid ja EL teevad koostööd peamiselt Cotonou lepingu ning Aafrika ja
ELi ühisstrateegia kaudu. Cotonou leping sõlmiti 2000. aastal ELi ning Aafrika,
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide vahel ning see koosneb
kolmest sambast, mis kajastavad partnerluse poliitilist, majanduslikku ja arengualast
mõõdet. Cotonou leping pidi lõppema 2020. aasta lõpus, kuid seda pikendati
viimati 2023. aasta juunini, kuna üks liikmesriik nõukogus seisab praegu partnerluse
ajakohastamiseks läbiräägitud uue partnerluslepingu allkirjastamisele vastu.
Aafrika ja ELi ühisstrateegiat on rakendatud Aafrika ja ELi tippkohtumistel vastu
võetud mitmeaastaste ja muude tegevuskavade kaudu. Viimasel ELi ja Aafrika Liidu
tippkohtumisel, mis toimus 2022. aasta veebruaris Brüsselis, leppisid ELi ja Aafrika
juhid kokku uuendatud partnerluse ühises visioonis, mis põhineb solidaarsusel,
julgeolekul, rahul, kestlikul arengul ja ühisel heaolul.
Euroopa Liit on Aafrika suurim arenguabi andja. Abi antakse naabruspiirkonna,
arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ raames.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 217 ja 218;

— Cotonou partnerlusleping ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani
piirkonna riikide rühma (AKV) ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle
liikmesriikide vahel (Cotonou leping);

— Määrus (EL) 2021/947, millega luuakse naabruspiirkonna, arengu- ja
rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“.

COTONOU LEPING

ELi ja Sahara-taguse Aafrika riikide suhteid reguleeritakse praegu Cotonou lepinguga,
millel rajanevad ELi suhted 79 AKV riikide rühma kuuluva riigiga.
Cotonou lepingule kirjutati alla 2000. aastal ja see pidi lõppema 2020. aastal, kuid seda
on nüüd pikendatud 2023. aasta juunini. Cotonou lepingu eesmärk on kaotada vaesus
ja lõimida AKV riigid maailmamajandusse. Leping koosneb kolmest sambast (poliitiline,
arengualane, majandus- ja kaubandusalane koostöö) ning seda rakendavad AKV-ELi
ühised institutsioonid, sh AKV-ELi ministrite nõukogu, AKV-ELi suursaadikute komitee
ja AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee.
Läbirääkimised ELi ja AKV riikide organisatsiooni (AKVRO) vahel sõlmitava Cotonou
jätkulepingu üle on lõpule viidud, kuid lepingut pole veel allkirjastatud. Cotonou
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jätkulepingu jõustumiseni jääb eeldatavasti jõusse praegu kehtiv Cotonou leping. Uues
lepingus sätestatakse strateegilised prioriteetsed koostöövaldkonnad, muu hulgas
inimõigused, demokraatia ja valitsemine, rahu ja julgeolek; inim- ja sotsiaalne areng,
keskkonnasäästlikkus ja kliimamuutused, kaasav ja kestlik majanduskasv ja areng ning
ränne ja liikuvus. Cotonou jätkulepingus rõhutatakse ka rahvusvahelistel foorumitel
tehtava koostöö, ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 ja kestliku arengu
eesmärkide olulisust. Koostööle annavad struktuuri piirkondlikud protokollid, mis
kajastavad Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna erinevaid prioriteete. ELi
ja Aafrika protokoll on ELi ja Sahara-taguse Aafrika suhete õigusraamistik. Protokolliga
antakse suurem roll Aafrika Liiduga peetavale dialoogile. Piirkondlikud prioriteetsed
valdkonnad on kaasav ja kestlik majanduskasv, inim- ja sotsiaalne areng, keskkond ja
loodusvarad, rahu ja julgeolek, õigusriik, õigusemõistmine, demokraatia ja valitsemine,
inimõigused ja sooline võrdõiguslikkus ning ränne ja liikuvus.
Struktuuri alustugedeks on AKV-ELi ministrite nõukogu ja neli parlamentaarset
assambleed: AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee ja kolm piirkondlikku
parlamentaarset assambleed (ELi-Aafrika, ELi ja Kariibi piirkonna ning ELi ja
Vaikse ookeani piirkonna parlamentaarne assamblee); vt Euroopa Parlamendi
uuringuteenuste peadirektoraadi ülevaadet „After Cotonou: towards a new agreement
with the African, Caribbean and Pacific States“ (Pärast Cotonou lepingut: uue lepingu
sõlmimine Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega).

AAFRIKA JA ELI ÜHISSTRATEEGIA

Euroopa ja Aafrika juhid võtsid Aafrika ja ELi ühisstrateegia vastu 2007. aastal
Lissabonis toimunud teisel ELi ja Aafrika tippkohtumisel ning selles on määratud
kindlaks Aafrika ja ELi partnerluse poliitiline visioon. Strateegia eesmärgid on:
— tegeleda Aafrika ja ELi suhetes lisaks abistajate ja abisaajate koostööle ka ühiste

poliitiliste probleemidega;

— laiendada koostööd, käsitledes üleilmseid ühiseid probleeme, nagu ränne,
kliimamuutused, rahu ja julgeolek, ning tugevdada koostööd rahvusvahelistel
foorumitel;

— toetada Aafrika püüdlusi leida neile olulistele probleemidele lahendused
piirkondadevahelisel ja üleaafrikalisel tasandil;

— teha pingutusi inimkeskse partnerluse saavutamiseks, et tagada Aafrika ja
Euroopa kodanike suurem osalemine.

Aafrika ja ELi ühisstrateegiat rakendatakse mitmeaastaste tegevuskavade kaudu.
Viimati toimunud kuuenda ELi ja ALi tippkohtumise eel avaldasid Euroopa Komisjon
ja Euroopa välisteenistus ühisteatise „Tervikliku Aafrika strateegia suunas“. Selles
tehakse ettepanek tõhustada koostööd viies valdkonnas: üleminek rohemajandusele
ja energia kättesaadavus; digiüleminek; kestlik majanduskasv ja tööhõive; rahu
ja valitsemine ning ränne ja liikuvus. Euroopa Parlament võttis 25. märtsil
2021 vastu resolutsiooni uue ELi Aafrika-strateegia ning kestlikku ja kaasavat
arengut toetava partnerluse kohta. Parlamendi resolutsiooniga tugevdatakse ja
täiendatakse ettepaneku mõningaid osi, nagu kestlik ja kaasav majanduskasv,
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ning nõutakse ulatuslikumat keskendumist teistele valdkondadele, nagu inimareng,
sotsiaalne kaasatus, inimõigused, naiste ja noorte mõjuvõimu suurendamine ning
vastupanuvõimeline, peamiselt väikesemahuline põllumajandus. Rände puhul ollakse
resolutsioonis seisukohal, et partnerluse edu sõltub liikuvusvõimaluste olulisest
parandamisest, ning nõutakse seadusliku rände kanalite väljatöötamist.
Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu kuuendal tippkohtumisel 17.–18. veebruaril 2022
Brüsselis leppisid ELi ja Aafrika Liidu riigipead kokku uuendatud partnerluse ühises
visioonis, mille eesmärk on edendada meie ühiseid prioriteete, ühiseid väärtusi
ja rahvusvahelist õigust ning säilitada üheskoos meie huvid ja ühised avalikud
hüved. See hõlmab muu hulgas kodanike julgeolekut ja heaolu, inimõiguste
kaitset kõigi jaoks, soolist võrdõiguslikkust ja naiste mõjuvõimu suurendamist
kõigis eluvaldkondades, demokraatlike põhimõtete austamist, head valitsemistava ja
õigusriiki, kliima, keskkonna ja elurikkuse säilitamise meetmeid, kestlikku ja kaasavat
majanduskasvu, võitlust ebavõrdsuse vastu, laste õiguste toetamist ning naiste, noorte
ja kõige ebasoodsamas olukorras olevate inimeste kaasamist. Tippkohtumisel lepiti
kokku 150 miljardi euro suuruses Aafrika-Euroopa investeerimispaketis, mille eesmärk
on edendada mitmekesist, kestlikku ja vastupidavat majandust.

ARENGUKOOSTÖÖ

EL on jätkuvalt Aafrika abiprogrammide peamine rahastaja.
ELi uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) üle peetud läbirääkimiste
tulemusena (vt eraldi teabelehte 1.4.3 „Mitmeaastane finantsraamistik“) kaetakse
arengukoostöö kõikehõlmavast instrumendist „Globaalne Euroopa“, mis sisaldub täiel
määral ELi eelarves.
Instrument „Globaalne Euroopa“ ühendab kümmet eraldi rahastamisvahendit ja fondi
mitmeaastasest finantsraamistikust 2014–2020 ning Euroopa Arengufondi. Selle
kogueelarve on 79,5 miljardit eurot ja see koosneb kolmest põhikomponendist:
geograafiline, temaatiline ja kiirreageerimine. Suurim osa, mis on reserveeritud
geograafilisele komponendile, on 60,4 miljardit eurot ja peaaegu pool sellest on ette
nähtud Aafrika jaoks.
Samuti saavad mitu Põhja-Aafrika, Aafrika Sarve, Saheli ja Tšaadi järve piirkonna riiki
abi 2015. aastal loodud, Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra ELi usaldusfondist. Alates
fondi loomisest on selle kaudu kolme „piirkondliku akna“ rahastamiseks ette nähtud
vahendite kogumaht suurenenud peaaegu 5 miljardi euroni.

KAUBANDUSSUHTED

Cotonou leping võimaldab ELil ja AKV riikidel pidada läbirääkimisi arengule suunatud
vabakaubanduslepingute üle, mida nimetatakse majanduspartnerluslepinguteks.
ELi ja Aafrika riikide vahelist kaubandust ning piirkondlikku ja ülemandrilist
majandusintegratsiooni peetakse Aafrika kestliku arengu edendamise üheks
põhielemendiks. Lisaks võimaldavad ühepoolsed kavad enamikule Sahara-taguse
Aafrika riikidest ELi turule pääsu sooduskorda (vt eraldi teabelehte 5.2.3
„Arenguriikide suhtes kohaldatav kaubanduskord“). ELi ja Aafrika piirkondade vahelist
kaubandust edendatakse peamiselt WTO eeskirjadele vastavate kaubanduslepingute
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ehk majanduspartnerluslepingute abil. 2002. aastal alanud läbirääkimised nende
lepingute üle osutusid aga oodatust keerukamaks. Seetõttu kohaldatakse
majanduspartnerluslepinguid Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC), Côte d’Ivoire’i
ja Ghanaga esialgu ajutiselt.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Cotonou jätkulepingu sõlmimiseks on vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut (ELi
toimimise lepingu artikkel 218). Parlamendi nõusolekut on vaja ka Aafrika
riikidega sõlmitavate majanduspartnerluslepingute puhul. Parlament osaleb praegu
institutsioonidevahelistes läbirääkimistes ELi ja ALi Aafrika-strateegiat käsitleva ELi
ettepaneku üle. Lisaks on parlament aktiivselt kaasa aidanud uue instrumendi
„Globaalne Euroopa“ väljatöötamisele ja kavatseb aktiivselt osaleda selle
rakendamises.
Euroopa Parlamendil on Aafrika riikide ja institutsioonidega suhtlemiseks moodustatud
mitu alalist parlamentidevahelist delegatsiooni. Peamine organ, mille raames
parlament sellist koostööd teeb, on AKV-ELi parlamentaarne ühisassamblee, kuhu
kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed ja AKV riikide esindajad ning mis on äärmiselt
oluline ELi ja tema AKV riikidest partnerite suhete tugevdamiseks vastavalt Cotonou
lepingu artiklile 14.
Euroopa Parlament teeb Aafrika Liiduga mitmekülgset parlamentaarset koostööd
2009. aastal loodud delegatsiooni kaudu, mis kannab nime Delegatsioon Üleaafrikalise
Parlamendiga suhtlemiseks. Parlamentidevahelisi tippkohtumisi korraldatakse
tavaliselt paralleelselt valitsustevaheliste tippkohtumistega. Iga valitsustevahelise
tippkohtumise alguses esitatakse parlamentaarse tippkohtumise ühisavaldus, mis on
suunatud otse riigipeadele ja valitsusjuhtidele.
Samuti on EL sisse seadnud tihedad kahepoolsed parlamentidevahelised suhted
Lõuna-Aafrikaga, mida on tugevdanud 2007. aastal loodud ELi ja Lõuna-Aafrika
strateegiline partnerlus-. Lõuna-Aafrika Vabariik on ainus Aafrika riik, kellega EL on
sõlminud kahepoolse strateegilise partnerluse.

Flavia Bernardini
09/2022
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