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AFRIKA

Az afrikai országok és az EU elsősorban a Cotonoui Megállapodás és az Afrika–
EU közös stratégia keretében működnek együtt. A Cotonoui Megállapodás 2000-
ben jött létre az EU és az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államok
között, és a partnerség politikai, gazdasági és fejlesztési dimenzióit tükröző három
pillérre épül. A Cotonoui Megállapodás 2020 végén járt volna le, de azt legutóbb
2023 júniusáig meghosszabbították, mivel a partnerségünk korszerűsítése és
fejlesztése érdekében kialakított új partnerségi megállapodás aláírását jelenleg egy
tagállam akadályozza a Tanácsban.
Az Afrika–EU közös stratégiát az egyes Afrika–EU csúcstalálkozókon elfogadott
többéves ütemtervek és cselekvési tervek révén hajtották végre. A legutóbbi,
2022 februárjában Brüsszelben tartott EU–Afrikai Unió csúcstalálkozón az uniós
és az afrikai vezetők megállapodtak a szolidaritáson, a biztonságon, a békén,
a fenntartható fejlődésen és a közös jóléten alapuló, megújított partnerségre
vonatkozó közös jövőképről.
Az Európai Unió Afrika legnagyobb fejlesztési támogatást nyújtó adományozója,
amelyet a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz
(Globális Európa) keretében biztosít.

JOGALAP

— Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 217. és 218. cikke;

— az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok, valamint az Európai Közösség és
tagállamai közötti partnerségi megállapodás (a Cotonoui Megállapodás);

— (EU) 2021/947 rendelet a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi
Együttműködési Eszköz (Globális Európa) létrehozásáról.

A COTONOUI MEGÁLLAPODÁS

Az EU és Szubszaharai-Afrika közötti kapcsolatokat jelenleg a Cotonoui Megállapodás
határozza meg, amely az EU és az AKCS-csoport 79 országa közötti kapcsolatok
alapjául szolgál.
A Cotonoui Megállapodást 2000-ben írták alá, és 2020-ban járt volna le, de
időközben 2023 júniusáig meghosszabbították. A Cotonoui Megállapodás célja a
szegénység felszámolása és az AKCS-országok integrálása a világgazdaságba. A
megállapodás három pillérre tagolódik (politikai, fejlesztési, gazdasági és kereskedelmi
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együttműködés), és azt az AKCS és az EU közös intézményei, azaz a Miniszterek
Tanácsa, a Nagykövetek Bizottsága és a Közös Parlamenti Közgyűlés hajtja végre.
Az EU és az AKCS-államok Szervezete (AKCSÁSZ) között a Cotonoui Megállapodást
követő megállapodásról folytatott tárgyalások lezárultak, de a megállapodás aláírása
még várat magára. A jelenlegi Cotonoui Partnerségi Megállapodás várhatóan a
Cotonoui Megállapodást követő megállapodás hatálybalépéséig hatályban marad. Az
új megállapodás az együttműködés prioritást élvező stratégiai területeit határozza
meg, többek között a következőket: emberi jogok, demokrácia és kormányzás; béke
és biztonság; a humán és társadalmi fejlődés; a környezeti fenntarthatóság és az
éghajlatváltozás; inkluzív, fenntartható gazdasági növekedés és fejlődés; valamint
migráció és mobilitás. A Cotonou utáni megállapodás hangsúlyozza a nemzetközi
fórumokon folytatott együttműködés, az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó
menetrendje és a fenntartható fejlesztési célok jelentőségét is. Az együttműködés
az afrikai, karibi és csendes-óceáni régiók eltérő prioritásait tükröző regionális
jegyzőkönyveken nyugszik. Az EU-Afrika jegyzőkönyv az EU és a szubszaharai Afrika
közötti kapcsolatok jogi keretét képezi. A jegyzőkönyv nagyobb szerepet szán az Afrikai
Unióval folytatott párbeszédnek. A prioritást élvező regionális területek közé tartozik
az inkluzív és fenntartható gazdasági növekedés; a humán és társadalmi fejlődés; a
környezetvédelem és a természeti erőforrások; béke és biztonság; a jogállamiság, a
jogérvényesülés, a demokrácia és a jó kormányzás; az emberi jogok és a nemek közötti
egyenlőség; valamint migráció és mobilitás.
A struktúra alapját az AKCS–EU Miniszterek Tanácsa és négy parlamenti
közgyűlés – amelyek egy AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlést és három regionális
parlamenti közgyűlést (EU–Afrika, EU–Karib-térség és EU–csendes-óceáni térség)
foglalnak magukban – képezi (lásd az Európai Parlament Parlamenti Kutatási
Főigazgatóságának tájékoztatóját, melynek címe: „Cotonou után:az afrikai, karibi és
csendes-óceáni államokkal kötendő új megállapodás felé”).

A KÖZÖS AFRIKA–EU STRATÉGIA

A közös Afrika–EU stratégiát az európai és afrikai vezetők a (2007-ben Lisszabonban
tartott) második EU–Afrika csúcstalálkozón fogadták el, amely meghatározza az
Afrika–EU partnerség jövőre vonatkozó politikai elképzeléseit. Céljai a következők:
— a támogató–kedvezményezett közötti együttműködésen túllépve az Afrika–EU

kapcsolatok kiterjesztése a mindkét fél számára fontos politikai területekre;

— a migrációhoz, az éghajlatváltozáshoz, a békéhez és a biztonsághoz hasonló
globális közös kihívások hatékony kezelésével az együttműködés kiterjesztése,
valamint a nemzetközi fórumokon folytatott együttműködés megerősítése;

— Afrika azon törekvésének támogatása, hogy e fontos kihívásoknak régiókon
átívelő és az egész földrészt bevonó módon feleljen meg;

— munkálkodás az emberközpontú partnerség felé való elmozduláson, biztosítva az
afrikai és európai polgárok fokozottabb részvételét.

A stratégia végrehajtására több évre lebontott cselekvési tervek alapján kerül sor.
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A legutóbbi (hatodik) EU–AU csúcstalálkozó előtt az Európai Bizottság és az Európai
Külügyi Szolgálat közleményt adott ki „Az Afrikával kapcsolatos átfogó stratégia
felé” címmel. Megerősített együttműködést javasol, amelynek középpontjában öt
pillér állna: zöld átállás és az energiához való hozzáférés; digitális transzformáció;
fenntartható növekedés és munkahelyteremtés; béke és kormányzás; valamint
migráció és mobilitás. Az Európai Parlament erre 2021. március 25-én „Az Afrikára
vonatkozó új uniós stratégiáról – partnerség a fenntartható és befogadó fejlődésért”
címmel állásfoglalást fogadott el. A parlamenti állásfoglalás megerősíti és kiegészíti
a javaslat egyes részeit, például a fenntartható és inkluzív növekedést, ugyanakkor
arra szólít fel, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni más területekre, például a
humán fejlődésre, a társadalmi befogadásra, az emberi jogokra, a nők és a fiatalok
társadalmi szerepvállalásának növelésére, valamint az ellenállóképes, főként kisüzemi
mezőgazdaságra. A migrációt illetően az állásfoglalás úgy véli, hogy a partnerség
sikere a mobilitási lehetőségek jelentős megerősítésével érhető el, és szorgalmazza a
legális migrációs csatornák létrehozását.
Az Európai Unió és az Afrikai Unió (AU) hatodik csúcstalálkozóján (Brüsszel,
2022. február 17–18.) az EU és az AU államfői megállapodtak egy megújított
partnerségre vonatkozó közös jövőképről, amely „a közös prioritások és értékek,
valamint a nemzetközi jog előmozdítására, továbbá az érdekeink védelmére és a
közös közjavak megőrzésére irányul. Ez magában foglalja többek között: polgáraink
biztonságát és jólétét, a mindenkit megillető emberi jogok védelmét, a nemek közötti
egyenlőséget és a nők esélyegyenlőségének előmozdítását az élet minden területén,
a demokratikus elvek tiszteletben tartását, a jó kormányzást és a jogállamiságot, az
éghajlat, a környezet és a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló intézkedéseket, a
fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést, az egyenlőtlenségek elleni küzdelmet,
a gyermekek jogainak támogatását, valamint a nők, a fiatalok és a leginkább
hátrányos helyzetben lévők bevonását”. A csúcstalálkozón megállapodás született egy
150 milliárd EUR összegű Afrika–Európa beruházási csomagról, amelynek célja a
diverzifikált, fenntartható és reziliens gazdaságok előmozdítása.

FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az EU továbbra is Afrika legjelentősebb pénzügyi támogatója.
Az EU 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó új uniós többéves pénzügyi keretéről
folytatott tárgyalások eredményeként (lásd a külön ismertetőt: 1.4.3. „A többéves
pénzügyi keret”) a fejlesztési együttműködés az átfogó „Globális Európa” pénzügyi
eszköz alá fog tartozni, amely teljes mértékben beépül az uniós költségvetésbe.
A Globális Európa a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret 10 különálló eszközét és
pénzeszközét, valamint az EFA-t fogja össze. Teljes költségvetése 79,5 milliárd EUR,
és három fő összetevőből áll: földrajzi összetevő, tematikus összetevő és
gyorsreagálási tevékenység. A földrajzi összetevő számára fenntartott legnagyobb
rész – 60,4 milliárd EUR – majdnem fele Afrika számára van elkülönítve.
Észak-Afrika, Afrika szarva, valamint a Száhel-övezet és a Csád-tó régiója területén
lévő számos ország javát fogja szolgálni az EU 2015-ben létrehozott afrikai
szükséghelyzeti vagyonkezelői alapja. Az alap elindítása óta nőtt a három regionális
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„ablak” rendelkezésére álló finanszírozás teljes összege, amely mostanra megközelíti
az 5 milliárd eurót.

KERESKEDELMI KAPCSOLATOK

A Cotonoui Megállapodás lehetővé teszi az EU és az AKCS-országok számára, hogy
fejlesztésorientált szabadkereskedelmi megállapodásokról, a gazdasági partnerségi
megállapodásokról (GPM-ek) tárgyaljanak. Az EU és az afrikai országok közötti
kereskedelem – a regionális és kontinentális gazdasági integrációval együtt – alapvető
elemnek számít a fenntartható fejlődés előmozdításában Afrikában. Emellett az
egyoldalú rendszerek a legtöbb szubszaharai ország számára kedvezményes piacra
jutást tesznek lehetővé az uniós piacokra (lásd a külön tájékoztatót: 5.2.3. „A fejlődő
országokra alkalmazandó kereskedelmi rendszerek”). Az uniós és afrikai régiók
közötti kereskedelem előmozdítására szolgáló legfőbb eszközök a Világkereskedelmi
Szervezet előírásainak megfelelő GPM-ek. A fenti megállapodásokról szóló, 2002-
ben megkezdett tárgyalások azonban a vártnál nehezebbnek bizonyultak. Ezért a Dél-
afrikai Fejlesztési Közösséggel (SADC), Elefántcsontparttal és Ghánával kötött GPM-
eket jelenleg ideiglenesen alkalmazzák.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Cotonoui Megállapodást követő megállapodás megkötéséhez az Európai Parlament
egyetértésére van szükség (az EUMSZ 218. cikke). A Parlament egyetértése az
afrikai országokkal kötött GPM-ekhez is szükséges. A Parlament jelenleg részt
vesz az Afrikára vonatkozó EU–AU stratégiával kapcsolatos uniós javaslatról szóló
intézményközi tárgyalásokon. Emellett a Parlament aktívan hozzájárult a Globális
Európa új pénzügyi eszköz kialakításához, és közvetlenül részt vesz majd annak
végrehajtásában.
A Parlament több állandó parlamentközi küldöttséget tart fenn az afrikai országokkal és
intézményekkel való kapcsolatok előmozdítása érdekében. A legfőbb szerv, amelyen
keresztül a Parlament együttműködési tevékenységét folytatja, az Európai Parlament
és az AKCS-országok képviselőiből álló AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés,
amely a Cotonoui Megállapodás 14. cikke értelmében alapvető szerepet tölt be az EU
és az AKCS-partnerországok közötti kapcsolatok fenntartásában.
A 2009-ben létrehozott Pánafrikai Parlamenttel (PAP) fenntartott kapcsolatokért felelős
küldöttség révén az Európa Parlament a parlamenti együttműködés különböző formáit
is megteremtette az Afrikai Unióval. A kormányközi csúcstalálkozókat jellemzően
parlamenti csúcstalálkozók kísérik, és az egyes kormányközi csúcstalálkozók elején
a parlamenti csúcstalálkozók alkalmával közös nyilatkozatot adnak ki közvetlenül az
állam- és kormányfők számára.
Az EU Dél-Afrikával is szoros kétoldalú parlamenti kapcsolatokat tart fenn, amelyeket
a 2007. évi EU–Dél-Afrika stratégiai partnerség csak tovább erősített. Ez az egyetlen
kétoldalú stratégiai partnerség, amelyet az EU afrikai országgal épített ki.

Flavia Bernardini
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