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AN AFRAIC

Oibríonn tíortha na hAfraice agus an tAontas i gcomhar le chéile go príomha trí
Chomhaontú Cotonou agus tríd an straitéis chomhpháirteach AE-an Afraic. Tugadh
Comhaontú Cotonou chun críche in 2000 idir an tAontas agus na Stáit san Afraic,
i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (ACC) agus tá sé bunaithe ar thrí cholún
a léiríonn gnéithe polaitiúla, eacnamaíocha agus forbartha na comhpháirtíochta
Bhí Comhaontú Cotonou le dul in éag ag deireadh 2020 ach le déanaí, cuireadh
síneadh leis go dtí mí an Mheithimh 2023, toisc go bhfuil síniú an Chomhaontaithe
Comhpháirtíochta nua a caibidlíodh chun ár gcomhpháirtíocht a nuachóiriú agus a
uasghrádú blocáilte sa Chomhairle faoi láthair ag Ballstát amháin.
Cuireadh Straitéis Chomhpháirteach AE-an Afraic chun feidhme trí threochláir
ilbhliantúla agus trí phleananna gníomhaíochta a glacadh ag gach cruinniú mullaigh
idir an Afraic agus an tAontas Eorpach. Ag an g cruinniú mullaigh deireanach
idir an tAontas Eorpach agus an tAontas Afracach a tionóladh i mí Feabhra 2022
sa Bhruiséil, tháinig ceannairí an Aontais agus na hAfraice ar chomhaontú
maidir le fís chomhpháirteach i gcomhair comhpháirtíocht athnuaite bunaithe
ar dhlúthpháirtíocht, slándáil, suíocháin, forbairt inbhuanaithe agus rathúnas
comhroinnte.
Is é an tAontas Eorpach an deontóir cabhrach forbartha is mó don Afraic,
a sholáthraítear tríd an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar
Idirnáisiúnta.

BUNÚS DLÍ

— Airteagal 217 agus Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh
(CFAE).

— Comhaontú Comhpháirtíochta Cotonou idir na stáit san Afraic, i Muir Chairib
agus san Aigéan Ciúin (ACC), agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit
(Comhaontú Cotonou);

— Rialachán (AE) Uimh. 2021/947 lena mbunaítear an Ionstraim maidir leis an
gComharsanacht, an Fhorbairt agus an Comhar Idirnáisiúnta – an Eoraip
Dhomhanda
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COMHAONTÚ COTONOU

Faoi láthair, is le Comhaontú Cotonou, ina leagtar amach an bunús leis an gcaidreamh
idir an tAontas agus 79 dtír i ngrúpa ACC, a rialaítear an caidreamh idir an tAontas
agus an Afraic fho-Shahárach.
Síníodh Comhaontú Cotonou in 2000 agus bhí sé le dul in éag in 2020 ach cuireadh
síneadh leis anois go dtí mí an Mheithimh 2023. Is é is sprioc le Comhaontú Cotonou an
bhochtaineacht a dhíothú agus tíortha ACC a chomhtháthú sa gheilleagar domhanda.
Tá an Comhaontú bunaithe ar thrí cholún (comhar polaitiúil, comhar eacnamaíoch agus
trádála) agus is iad institiúidí comhpháirteacha ACC-AE, lena n-áirítear Comhairle Airí,
Coiste Ambasadóirí agus Comhthionól Parlaiminteach, a chuireann an Comhaontú
chun feidhme.
Tugadh na caibidlíochtaí maidir le comhaontú iar-Cotonou idir AE agus Eagraíocht
Stáit ACC (OACPS) chun críche, ach tá síniú an chomhaontaithe fós ar feitheamh.
Meastar go bhfanfaidh Comhaontú Comhpháirtíochta Cotonou reatha i bhfeidhm go
dtí go dtosóidh Comhaontú iar-Cotonou. Leagtar amach sa chomhaontú nua réimsí
tosaíochta straitéiseacha le haghaidh comhair, lena n-áirítear: cearta an duine, an
daonlathas agus an rialachas an tsíocháin agus an tslándáil; forbairt dhaonna agus
shóisialta; inbhuanaitheacht comhshaoil agus an t-athrú aeráide fás agus forbairt
eacnamaíoch inbhuanaithe atá cuimsitheach; agus an imirce agus an tsoghluaisteacht.
Leagtar béim freisin i gcomhaontú iar-Cotonou ar ábharthacht an chomhair i bhfóraim
idirnáisiúnta, i gClár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe agus sna Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe. Tá an comhar struchtúrtha i bprótacail réigiúnacha a léiríonn na
tosaíochtaí éagsúla atá ag réigiúin na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin.
Is é Prótacal AE-na hAfraice an creat dlíthiúil don chaidreamh idir an tAontas agus an
Afraic fho-Shahárach. Leis an bprótacal, sanntar ról níos mó don idirphlé le hAontas
na hAfraice. Cuimsíonn na réimsí tosaíochta réigiúnacha fás eacnamaíoch a bheidh
cuimsitheach agus inbhuanaithe; forbairt dhaonna agus shóisialta; an comhshaol agus
acmhainní nádúrtha; an tsíocháin agus an tslándáil; an smacht reachta, ceartas,
daonlathas agus rialachas; cearta na mban agus comhionannas inscne. agus an imirce
agus an tsoghluaisteacht.
Beidh Comhairle Airí ACC-AE agus ceithre Thionól Pharlaiminteacha ar a mbeidh
scáth-chomhthionól Parlaiminteach ACC-AE agus trí Thionól Pharlaiminteacha
Réigiúnacha (AE-an Afraic, AE-Cairibeach agus AE-Aigéan Ciúin) mar bhonn taca
don struchtúr (féach an fhaisnéis ó Ard-Stiúrthóireacht um Thaighde Parlaiminteach
Pharlaimint na hEorpa dar teideal ‘Tar éis Cotonou: I dtreo comhaontú nua leis na Stáit
san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin’).

STRAITÉIS CHOMHPHÁIRTEACH AE-AN AFRAIC (JAES)

Ghlac ceannairí na hEorpa agus na hAfraice Straitéis Chomhpháirteach AE-an Afraic
(JAES) ag an dara Cruinniú Mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an Afraic (i Liospóin
in 2007) agus sainítear ann an fhís pholaitiúil don chomhpháirtíocht idir an Afraic agus
an tAontas Eorpach. Is iad seo a leanas na cuspóirí atá léi:

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
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


Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

— Bogadh ar aghaidh ón gcomhar idir deontóirí agus faighteoirí chun
saincheisteanna polaitiúla atá ina n-ábhar imní don dá thaobh a chuimsiú sa
chaidreamh idir an Afraic agus an tAontas;

— An comhar a leathnú trí aghaidh a thabhairt ar dhúshláin chomhchoiteanna
dhomhanda amhail an imirce, an t-athrú aeráide, an tsíocháin agus an tslándáil,
agus comhar a threisiú i bhfóraim idirnáisiúnta;

— Tacú le mianta na hAfraice maidir le freagairtí tras-réigiúnacha agus ilchríochacha
ar na dúshláin mhóra sin a spreagadh;

— Obair a dhéanamh i dtreo comhpháirtíocht arb iad daoine is croílár inti agus lena n-
áiritheofaí go mbeadh páirt níos fearr ag saoránaigh na hAfraice agus na hEorpa.

Cuirtear JAES chun feidhme trí bhíthin pleananna gníomhaíochta ilbhliantúla.
Roimh an gcruinniú mullaigh is déanaí (séú ) idir an tAontas Eorpach agus an tAontas
Afracach, d’eisigh an Coimisiún Eorpach agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta
Seachtraí an teachtaireacht ‘I dtreo Straitéis Chuimsitheach leis an Afraic’. Moltar ann
comhar feabhsaithe a bhaineann le cúig cholún: an t-aistriú glas agus rochtain ar
fhuinneamh; an claochlú digiteach. an fás inbhuanaithe agus poist; an tsíocháin agus
rialachas; agus an imirce agus an tsoghluaisteacht. An 25 Márta 2021, ghlac Parlaimint
na hEorpa rún maidir le ‘Straitéis nua idir AE agus an Afraic – comhpháirtíocht
d’fhorbairt inbhuanaithe agus chuimsitheach’. Sa rún ón bParlaimint, déantar codanna
áirithe den togra, amhail fás inbhuanaithe agus cuimsitheach, a atreisiú agus a
thabhairt chun críche ag an am céanna iarrtar go gcuirfí béim threisithe ar chodanna
eile di, amhail forbairt an duine, cuimsiú sóisialta, cearta an duine, cumhachtú na
mban agus na ndaoine óga, agus talmhaíocht a bheidh níos athléimní agus a
bheidh ar scála beag den chuid is mó. Maidir leis an imirce, meastar sa rún go
mbeidh rath na comhpháirtíochta ag brath ar fheabhsuithe suntasacha ar dheiseanna
soghluaisteachta agus á iarraidh go bhforbrófaí bealaí imirce dlíthiúla.
Ag an séú Cruinniú Mullaigh idir an tAontas Eorpach agus an tAontas Afracach
(AA) (an Bhruiséil, 17-18 Feabhra 2022) tháinig Ceannairí Stáit an Aontais Eorpaigh
agus an Aontais Afracaigh ar chomhaontú maidir le fís chomhpháirteach i gcomhair
comhpháirtíocht athnuaite lena gcuirfí tosaíochtaí coiteanna, luachanna comhroinnte,
dlí idirnáisiúnta chun cinn agus lena gcaomhnófaí ár leasanna agus earraí poiblí
comhchoiteanna le chéile. Áirítear leis sin inter alia: slándáil agus rathúnas ár
saoránach, cosaint chearta an duine do chách, comhionannas inscne agus cumhachtú
na mban i ngach réimse den saol, urraim do phrionsabail an daonlathais, an dea-
rialachas agus an smacht reachta, gníomhaíochtaí chun an aeráid, an comhshaol
agus an bhithéagsúlacht fás eacnamaíoch inbhuanaithe cuimsitheach, comhrac an
neamhionannais a chaomhnú, tacaíocht le haghaidh cearta leanaí, agus cuimsiú na
mban, daoine óga agus daoine is mó atá faoi mhíbhuntáiste’. Ag an gCruinniú Mullaigh,
comhaontaíodh Pacáiste Infheistíochta EUR 150 billiún idir an Afraic agus an Eoraip
agus é mar aidhm aige geilleagair éagsúlaithe, inbhuanaithe agus athléimneacha a
chur chun cinn.
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COMHAR UM FHORBAIRT

Is é an tAontas an deontóir is mó atá ag an Afraic i gcónaí.
Mar thoradh ar an gcaibidlíocht maidir le creat airgeadais ilbhliantúil nua AE (CAI)
2021-2027 (féach bileog eolais faoi leith 1.4.3 ‘Creat Airgeadais Ilbhliantúil’), cumhdófar
an comhar um fhorbairt leis an ionstraim airgeadais chuimsitheach ‘An Eoraip
Dhomhanda’, a bheidh ionchorpraithe go hiomlán i mbuiséad AE.
Leis an Eoraip Dhomhanda, tugtar 10 ionstraim agus ciste ar leith le chéile ó CAI
2014-2020, chomh maith leis an gCiste Eorpach Forbraíochta. Tá buiséad foriomlán
EUR 79.5 billiún aige agus tá trí phríomhchuid ann: geografach, téamach agus
mearfhreagairt. Is fiú EUR 60.4 billiún an sciar is mó, atá curtha in áirithe don ghné
gheografach, agus tá beagnach a leath, curtha in áirithe don Afraic.
Maidir le Ciste Iontaobhais Éigeandála an Aontais Eorpaigh don Afraic a cruthaíodh le
déanaí agus a cuireadh ar bun in 2015, téann sé chun tairbhe freisin do roinnt tíortha
san Afraic atá lonnaithe i dtuaisceart na hAfraice, i gCorn na hAfraice agus i réigiúin
na Saiheile agus Loch Shead. Ón uair a seoladh an ciste, is ionann an méadú atá
tagtha ar an gcistiúchán a chuirtear ar fáil do na trí cholún réigiúnacha agus beagnach
EUR 5 bhilliún.

AN CAIDREAMH TRÁDÁLA

Le Comhaontú Cotonou, ceadaítear don Aontas agus do thíortha ACC comhaontuithe
saorthrádála atá dírithe ar fhorbairt a chaibidliú, ar a dtugtar Comhaontuithe um
Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (CCEnna). Meastar gur gné bhunúsach í an trádáil idir
an tAontas agus tíortha na hAfraice – mar aon le comhtháthú eacnamaíoch réigiúnach
agus ilchríochach – chun forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn san Afraic. Ina theannta
sin, le scéimeanna aontaobhacha ceadaítear rochtain fhabhrach ar an margadh don
Aontas Eorpach i gcás fhormhór na dtíortha fo-Shaháracha (féach bileog eolais faoi
leith 5.2.3 ‘Córais trádála is infheidhme maidir le tíortha atá i mbéal forbartha’). Is iad na
socruithe trádála atá comhoiriúnach le rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála
na hionstraimí is mó lena ndéantar an trádáil idir an tAontas agus réigiúin na hAfraice
a chur chun cinn. Tá sé léirithe, áfach, gur deacra ná mar a measadh, caibidlíocht
a dhéanamh ar na comhaontuithe sin, ar cuireadh tús léi in 2002. Dá bhrí sin, tá na
EPAanna le Comhphobal Forbartha na hAfraice Theas (SADC), leis an gCósta Eabhair
agus le Gána á gcur i bhfeidhm go sealadach faoi láthair.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tá gá le toiliú ó Pharlaimint na hEorpa chun comhaontú ‘iar-Cotonou’ a thabhairt i
gcrích (Airteagal 218 CFAE). Tá gá le toiliú na Parlaiminte freisin le haghaidh CCEnna
a tugadh i gcrích le tíortha san Afraic. Tá an Pharlaimint rannpháirteach faoi láthair
sna caibidlíochtaí idirinstitiúideacha maidir le togra AE do straitéis AE-AA. Ina theannta
sin, rannchuidigh an Pharlaimint go gníomhach le hionstraim airgeadais nua na hEorpa
Domhanda a mhúnlú agus beidh dlúthbhaint aici lena cur chun feidhme.
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Tá roinnt buantoscaireachtaí idirpharlaiminteacha ag an bParlaimint maidir leis an
gcaidreamh le tíortha agus institiúidí san Afraic. Is é Comhthionól Parlaiminteach ACC-
AE, atá comhdhéanta de Chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa agus ionadaithe ó stáit
ACC, an príomhchomhlacht ina ndéanann an Pharlaimint comhar maidir leis na cúrsaí
sin, agus tá ról bunriachtanach aige maidir leis an gcaidreamh idir an tAontas agus a
chuid comhpháirtithe ACC a neartú faoi Airteagal 14 de Chomhaontú Cotonou.
Tá cineálacha comhair pharlaimintigh leis an Aontas Afracach forbartha freisin ag an
bParlaimint tríd an Toscaireacht um Chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach
(PAP), a bunaíodh in 2009. De ghnáth, bíonn cruinnithe mullaigh parlaiminteacha ag
gabháil leis na cruinnithe mullaigh idir-rialtasacha, agus is minic a eisítear dearbhú
comhpháirteach do na cinn stáit nó rialtais ag tús gach ceann de na cruinnithe mullaigh
idir-rialtasacha.
Tá dlúthchaidreamh parlaiminteach déthaobhach ann freisin ag AE leis an Afraic
Theas, ar treisíodh leis in 2007 faoin gComhpháirtíocht Straitéiseach idir an tAontas
agus an Afraic Theas arb í an t-aon chomhpháirtíocht straitéiseach dhéthaobhach ag
-an Aontas le tír san Afraic í.

Flavia Bernardini
09/2022
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