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AFRIKA

Afrikos šalys ir ES bendradarbiauja daugiausia pagal Kotonu susitarimą ir bendrą
Afrikos ir ES strategiją. 2000 m. ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno
(AKR) valstybės sudarė Kotonu susitarimą, kurį sudaro trys ramsčiai, atspindintys
partnerystės politinius, ekonominius ir vystymosi aspektus. Kotonu susitarimas turėjo
nustoti galioti 2020 m. pabaigoje, tačiau jo galiojimas buvo pratęstas (paskutinį
kartą – iki 2023 m. birželio mėn.), nes naujojo partnerystės susitarimo, dėl kurio
deramasi siekiant modernizuoti ir atnaujinti partnerystę, pasirašymą Taryboje šiuo
metu blokuoja viena valstybė narė.
Bendra Afrikos ir ES strategija buvo įgyvendinama pasitelkiant daugiamečius
veiksmų planus ir veiksmų planus, priimtus kiekviename Afrikos ir ES aukščiausiojo
lygio susitikime. Paskutiniame, 2022 m. vasario mėn. Briuselyje įvykusiame, ES ir
Afrikos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikime ES ir Afrikos vadovai susitarė dėl
bendros atnaujintos partnerystės vizijos, grindžiamos solidarumu, saugumu, taika,
darniu vystymusi ir bendru klestėjimu.
Europos Sąjunga yra didžiausia vystymosi pagalbos Afrikai teikėja. Ši pagalba
teikiama pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę
„Globali Europa“.

TEISINIS PAGRINDAS

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 217 ir 218 straipsniai.

— Partnerystės susitarimas tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės
valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių (Kotonu susitarimas).

— Reglamentas (ES) 2021/947, kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir
tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“.

KOTONU SUSITARIMAS

ES ir Užsachario Afrikos santykiai šiuo metu reglamentuojami pagal Kotonu susitarimą,
kuriuo nustatytas ES ir 79 AKR valstybių grupės santykių pagrindas.
Kotonu susitarimas buvo pasirašytas 2000 m. ir turėjo nustoti galioti 2020 m., tačiau
dabar jo galiojimas pratęstas iki 2023 m. birželio mėn. Kotonu susitarimo tikslas −
panaikinti skurdą ir integruoti AKR valstybes į pasaulio ekonomiką. Susitarimo struktūrą
sudaro trys ramsčiai (politinis, vystymosi, ekonomikos ir prekybos bendradarbiavimo),
o jį įgyvendina bendros AKR ir ES institucijos, įskaitant Ministrų tarybą, Ambasadorių
komitetą ir Jungtinę parlamentinę asamblėją.
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Derybos dėl Kotonu susitarimą pakeisiančio susitarimo tarp ES ir Afrikos, Karibų
ir Ramiojo vandenyno valstybių organizacijos (AKRVO) jau yra užbaigtos, tačiau
susitarimas dar nepasirašytas. Numatoma, kad dabartinis Kotonu partnerystės
susitarimas galios tol, kol įsigalios Kotonu susitarimą pakeisiantis susitarimas.
Naujajame susitarime nustatytos strateginės prioritetinės bendradarbiavimo sritys,
be kita ko: žmogaus teisių, demokratijos ir valdymo, taikos ir saugumo, žmogaus
socialinės raidos ir socialinio vystymosi, aplinkos tvarumo ir klimato kaitos, integracinio
ir tvaraus ekonomikos augimo bei darnaus vystymosi, taip pat migracijos ir judumo.
Kotonu susitarimą pakeisiančiame susitarime taip pat pabrėžiama bendradarbiavimo
tarptautiniuose forumuose, JT Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų
srityse svarba. Bendradarbiavimas grindžiamas regioniniais protokolais, atspindinčiais
skirtingus Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regionų prioritetus. ES ir Afrikos
protokolas yra ES ir Užsachario Afrikos santykių teisinis pagrindas. Pagal protokolą
daugiau dėmesio skiriama dialogui su Afrikos Sąjunga. Regioninės prioritetinės sritys
apima integracinį ir tvarų ekonomikos augimą, žmogaus socialinę raidą ir socialinį
vystymąsi, aplinką ir gamtos išteklius, taiką ir saugumą, teisinę valstybę, teisingumą,
demokratiją ir valdymą, žmogaus teises ir lyčių lygybę, taip pat migraciją ir judumą.
Ši struktūra bus grindžiama AKR ir ES ministrų taryba ir keturiomis parlamentinėmis
asamblėjomis, t. y. bendra AKR ir ES jungtine parlamentine asamblėja ir trimis
regioninėmis (ES ir Afrikos, ES ir Karibų jūros bei ES ir Ramiojo vandenyno
šalių) parlamentinėmis asamblėjomis (žr. Europos Parlamento Parlamentinių tyrimų
paslaugų generalinio direktorato informacinį pranešimą „Po Kotonu: siekiant sudaryti
naują susitarimą su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybėmis“).

BENDRA AFRIKOS IR ES STRATEGIJA (JAES)

Europos ir Afrikos šalių vadovai antrajame ES ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikime
(2007 m. Lisabonoje) patvirtino bendrą Afrikos ir ES strategiją (JAES). Joje apibrėžiama
Afrikos ir ES partnerystės politinė vizija. Šios strategijos tikslai:
— užtikrinti bendradarbiavimą, kuris būtų pagrįstas ne tik paramos teikėjo ir gavėjo

santykiais, ir į Afrikos ir ES santykius įtraukti bendrai rūpimus politinius klausimus;

— išplėsti bendradarbiavimą atremiant tokius bendrus pasaulinius iššūkius, kaip
migracija, klimato kaita, taika ir saugumas, ir stiprinti bendradarbiavimą
tarptautiniuose forumuose;

— remti Afrikos siekius tarpregioninio ir žemyninio masto atsakomųjų veiksmų srityje
siekiant spręsti minėtus svarbius uždavinius;

— kurti į žmones orientuotą partnerystę užtikrinant aktyvesnį Afrikos ir Europos
Sąjungos piliečių dalyvavimą.

Bendra Afrikos ir ES strategija įgyvendinama vadovaujantis daugiamečiais veiksmų
planais.
Rengiantis pastarajam (šeštajam) ES ir AS aukščiausiojo lygio susitikimui,
Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba paskelbė komunikatą
„Visapusiškos strategijos su Afrika kūrimas“. Komunikate siūloma užtikrinti tvirtesnį
bendradarbiavimą, grindžiamą penkiais ramsčiais: žaliosios pertvarkos ir prieigos prie
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energijos, skaitmeninės pertvarkos, tvaraus augimo ir darbo vietų kūrimo, taikos ir
valdymo, taip pat migracijos ir judumo. 2021 m. kovo mėn. Europos Parlamentas
priėmė rezoliuciją „Naujoji ES ir Afrikos strategija. Partnerystė siekiant tvaraus ir
įtraukaus vystymosi“. Parlamento rezoliucijoje sustiprinamos ir papildomos kai kurios
pasiūlymo dalys, pavyzdžiui, tvaraus ir integracinio augimo dalis, kartu raginama
daugiau dėmesio skirti kitoms sritims, pavyzdžiui, žmogaus socialinei raidai, socialinei
įtraukčiai, žmogaus teisėms, moterų ir jaunimo įgalėjimui ir atspariam, daugiausia
nedidelio masto žemės ūkiui. Kalbant apie migraciją, rezoliucijoje teigiama, kad
partnerystės sėkmė priklausys nuo to, ar bus gerokai pagerintos judumo galimybės, ir
raginama kurti teisėtus migracijos kanalus.
Šeštajame Europos Sąjungos ir Afrikos Sąjungos (AS) aukščiausiojo lygio susitikime
(2022 m. vasario 17–18 d. Briuselyje) ES ir AS valstybių vadovai susitarė dėl bendros
atnaujintos partnerystės vizijos „skatinant mūsų bendrus prioritetus, bendras vertybes,
tarptautinę teisę ir kartu išsaugant mūsų interesus ir bendras viešąsias gėrybes“.
Joje, be kita ko, aptariamos šios temos: mūsų piliečių saugumas ir klestėjimas,
žmogaus teisių apsauga visiems, lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas visose gyvenimo
srityse, pagarba demokratijos principams, geras valdymas ir teisinė valstybė, veiksmai,
kuriais siekiama išsaugoti klimatą, aplinką ir biologinę įvairovę, tvarus ir integracinis
ekonomikos augimas, kova su nelygybe, parama vaikų teisėms ir moterų, jaunimo
bei nepalankiausioje padėtyje esančių asmenų įtrauktis. Aukščiausiojo lygio susitikime
buvo susitarta dėl 150 mlrd. EUR vertės Afrikos ir Europos investicijų paketo, kurio
tikslas – skatinti diversifikuotą, tvarią ir atsparią ekonomiką.

VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS

ES tebėra didžiausia paramos Afrikai teikėja.
Derybų dėl naujos 2021-2027 m. ES daugiametės finansinės programos (DFP) (žr.
atskirą faktų suvestinę 1.4.3 „Daugiametė finansinė programa“) metu nustatyta, kad
vystomajam bendradarbiavimui bus taikoma visapusiška finansinė priemonė „Globali
Europa“, kuri bus visiškai įtraukta į ES biudžetą.
Priemonė „Globali Europa“ sujungia 10 atskirų 2014–2020 m. DFP numatytų priemonių
ir fondų, taip pat EPF. Jai skirtas bendras biudžetas siekia 79,5 mlrd. EUR ir ją sudaro
trys pagrindiniai komponentai: geografinis, teminis ir greitojo reagavimo. Didžiausia
dalis skirta geografiniam komponentui – 60,4 mlrd. EUR ir beveik pusė šios sumos
numatyta Afrikai.
Keletas Afrikos šalių, esančių Šiaurės Afrikoje, Somalio pusiasalio, Sahelio ir Čado
ežero regionuose, taip pat gali naudotis neseniai (2015 m.) įsteigtu ES skubiosios
pagalbos Afrikai patikos fondu. Nuo šio fondo steigimo bendra finansavimo suma,
numatyta trims regioninėms programoms, buvo padidinta ir dabar siekia beveik 5 mlrd.
EUR.

PREKYBOS SANTYKIAI

Remiantis Kotonu susitarimu ES ir AKR valstybės gali derėtis dėl į vystymąsi orientuotų
laisvosios prekybos susitarimų, vadinamų ekonominės partnerystės susitarimais
(EPS). ES ir Afrikos valstybių tarpusavio prekyba kartu su regionine ir žemynine
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ekonomine integracija laikoma esminiu darnaus vystymosi Afrikoje skatinimo elementu.
Be to, dauguma Užsachario valstybių gali patekti į ES rinką lengvatinėmis sąlygomis
pagal vienašales schemas (žr. atskirą faktų suvestinę 5.2.3 „Besivystančioms šalims
taikomi prekybos režimai“). Pagrindinės ES ir Afrikos regionų tarpusavio prekybą
skatinančios priemonės yra Pasaulio prekybos organizacijos principus atitinkantys
prekybos susitarimai – EPS. Vis dėlto 2002 m. pradėtos derybos dėl šių susitarimų
pasirodė esančios sudėtingesnės nei tikėtasi. Todėl šiuo metu laikinai taikomi EPS su
Pietų Afrikos vystymosi bendrija (PAVB), Dramblio Kaulo Krantu ir Gana.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Norint sudaryti Kotonu susitarimą pakeisiantį susitarimą reikalingas Europos
Parlamento pritarimas (SESV 218 straipsnis). Parlamentas taip pat turi pritarti
su Afrikos valstybėmis sudaromiems EPS. Parlamentas šiuo metu dalyvauja
tarpinstitucinėse derybose dėl ES pasiūlymo dėl ES ir AS Afrikos strategijos. Be to,
Parlamentas aktyviai prisidėjo kuriant naują finansinę priemonę „Globali Europa“ ir
atidžiai dalyvaus ją įgyvendinant.
Parlamente veikia kelios nuolatinės tarpparlamentinės delegacijos ryšiams su
Afrikos valstybėmis ir institucijomis. Pagrindinis organas, kuriame Parlamentas
bendradarbiauja tokiais klausimais, yra AKR ir ES jungtinė parlamentinė asamblėja,
kurią sudaro Europos Parlamento nariai ir AKR valstybių atstovai ir kuriai tenka
nepaprastai svarbus vaidmuo stiprinant ES ir jos AKR partnerių santykius pagal Kotonu
susitarimo 14 straipsnį.
Parlamentas taip pat išplėtojo įvairių formų parlamentinį bendradarbiavimą su
Afrikos Sąjunga, 2009 m. įsteigdamas Delegaciją ryšiams su Panafrikos Parlamentu
(PAP). Parlamentiniai aukščiausiojo lygio susitikimai paprastai rengiami kartu su
tarpvyriausybiniais aukščiausiojo lygio susitikimais ir parlamentiniai aukščiausiojo
lygio susitikimai kiekvieno tarpvyriausybinio aukščiausiojo lygio susitikimo pradžioje
paskelbia bendrą deklaraciją tiesiogiai valstybių ar vyriausybių vadovams.
Taip pat palaikomi glaudūs dvišaliai parlamentiniai santykiai su Pietų Afrika, kuriuos
sustiprino ES ir Pietų Afrikos strateginė partnerystė -(2007 m.) – vienintelė dvišalė
strateginė ES partnerystė su Afrikos šalimi.

Flavia Bernardini
09/2022
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