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ĀFRIKA

Āfrikas valstis un ES sadarbojas galvenokārt, pamatojoties uz Kotonū nolīgumu
un Āfrikas un ES kopējo stratēģiju. ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā
okeāna valstu 2000. gadā noslēgtais Kotonū nolīgums sastāv no trim pīlāriem, kas
aptver minētās partnerības politisko, ekonomisko un attīstības dimensiju. Kotonū
nolīgumam bija jābeidzas 2020. gada beigās, taču to pagarināja – pēdējo reizi līdz
2023. gada jūnijam, jo tā jaunā partnerattiecību nolīguma parakstīšana, ko nesen
sarunās apsprieda ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu
organizācijas, joprojām nav beigusies.
Āfrikas un ES kopējā stratēģija ir īstenota, izmantojot daudzgadu ceļvežus un rīcības
plānus, kas ir pieņemti katrā Āfrikas un ES samitā. Pēdējā ES un Āfrikas Savienības
samitā, kas 2022. gada februārī notika Briselē, ES un Āfrikas līderi noteica kopīgu
atjaunotas partnerības kopīgo redzējumu, pamatojoties uz: solidaritāti, drošību,
mieru, ilgtspējīgu attīstību un kopēju labklājību.
Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir Āfrikas lielākie tās attīstības palīdzības
donori, kuru sniedz ar Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās
sadarbības instruments “Eiropa pasaulē” starpniecību.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 217. un 218. pants;

— Partnerattiecību nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna
(ĀKK) valstu grupu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm (Kotonū nolīgums);

— Regula (ES) 2021/947, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās
sadarbības instrumentu – “Eiropa pasaulē”.

KOTONŪ NOLĪGUMS

ES un Subsahāras Āfrikas attiecības pašlaik regulē Kotonū nolīgums, kas veido
pamatu attiecībām starp ES un 79 ĀKK grupas valstīm.
Kotonū nolīgumu parakstīja 2000. gadā, un tam bija jābeidzas 2020. gadā, bet tagad
tas ir pagarināts līdz 2023. gada jūnijam. Kotonū nolīguma mērķis ir izskaust nabadzību
un ĀKK valstis pilnībā integrēt pasaules ekonomikā. Nolīgumu, kurš sastāv no trim
pīlāriem: politiskā dimensija, attīstība un ekonomiskā un tirdzniecības sadarbība,
īsteno kopīgas ĀKK un ES iestādes, tostarp Ministru padome, Vēstnieku komiteja un
Apvienotā parlamentārā asambleja.
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Sarunas par nolīgumu, kas stāsies spēkā pēc Kotonū nolīguma, starp ES un ĀKK
valstu organizāciju (OACPS) ir noslēgušās, bet šis nolīgums parakstīts vēl nav.
Sagaidāms, ka patlaban spēkā esošais Kotonū partnerības nolīgums tiks piemērots,
kamēr nestāsies spēkā pēc šā nolīguma noslēgtais nolīgums. Jaunajā nolīgumā
ir nospraustas sadarbības stratēģiski prioritārās nozares, tostarp: cilvēktiesības,
demokrātija un pārvaldība; miers un drošība; cilvēku un sociālā attīstība; vides ilgtspēja
un klimata pārmaiņas; iekļaujoša un ilgtspējīga ekonomikas izaugsme un attīstība
un migrācija un mobilitāte. Nolīgumā, kas stāsies spēkā pēc Kotonū nolīguma, arī
ir uzsvērts, cik svarīga ir starptautisku forumu ietvaros īstenota sadarbība, ANO
Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķi.
Sadarbība ir strukturēta reģionālos protokolos, kas atspoguļo Āfrikas, Karību jūras
reģiona un Klusā okeāna reģionu dažādās prioritātes. ES un Āfrikas protokols ir
uzskatāms par ES un Subsahāras Āfrikas attiecību tiesisko regulējumu. Protokolā
lielāka nozīme ir piešķirta dialogam ar Āfrikas Savienību. Reģionālās prioritārās jomas
ietver iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi; cilvēku un sociālo attīstību; vidi
un dabas resursus; mieru un drošību; tiesiskas valsts principa ievērošanu, tieslietas un
labu pārvaldību; cilvēktiesības un dzimumu līdztiesību un migrāciju un mobilitāti.
Struktūru veidos ĀKK un ES Ministru padome un četras parlamentārās asamblejas:
pati galvenā ir ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asambleja un trīs reģionālās
parlamentārās asamblejas (ES un Āfrikas, ES un Karību jūras reģiona un ES un Klusā
okeāna valstu) (sk. Eiropas Parlamenta Parlamentārās izpētes ģenerāldirektorāta
informatīvo paziņojumu “Laikposmā pēc Kotonū: ceļā uz jaunu nolīgumu ar Āfrikas,
Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm”.

ĀFRIKAS UN ES KOPĒJĀ STRATĒĢIJA (ĀEKS)

Āfrikas un ES kopējo stratēģiju (ĀEKS) pieņēma Eiropas un Āfrikas valstu vadītāji
otrajā ES un Āfrikas samitā (Lisabonā 2007. gadā), un tajā ir noteikts Āfrikas un ES
partnerības politiskais redzējums. Tās pieņemšanas mērķi ir:
— papildus naudas devēja un saņēmēja sadarbībai Āfrikas un ES attiecībās uzsākt

kopīgu politisku jautājumu risināšanu;

— paplašināt sadarbību, risinot tādas globālas kopīgas problēmas kā migrācija,
klimata pārmaiņas, miers un drošība, un pastiprināt sadarbību starptautiskos
forumos;

— atbalstīt Āfrikas centienus mudināt šo nozīmīgo problēmu risināšanu
starpreģionālā un kontinentālā līmenī;

— censties iedibināt partnerattiecības, kuru uzmanības centrā būtu iedzīvotāji,
nodrošinot Āfrikas un Eiropas sabiedrības lielāku līdzdalību.

ĀEKS īsteno ar periodisku rīcības plānu starpniecību.
Gatavojoties nākamajam (sestajam) ĀS un ES samitam, Eiropas Komisija un Eiropas
Ārējās darbības dienests nāca klajā ar paziņojumu “Ceļā uz visaptverošu stratēģiju ar
Āfriku”. Tajā ir ierosināts pastiprināt sadarbību, galveno uzmanību pievēršot piecām
kardinālajām nozarēm: zaļā pārkārtošanās un piekļuve enerģijai; digitālā pārveide;
ilgtspējīga izaugsme un darbvietas; miers un pārvaldība; un migrācija un mobilitāte.
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Eiropas Parlaments 2021. gada 25. martā pieņēma rezolūciju par jaunu ES un Āfrikas
stratēģiju – partnerība ilgtspējīgai un iekļaujošai attīstībai. Parlamenta rezolūcijā ir
pastiprinātas un papildinātas dažas šā priekšlikuma daļas, piemēram, ilgtspējīga un
iekļaujoša izaugsme, vienlaikus prasot pievērsties citiem aspektiem, piemēram, cilvēku
attīstībai, sociālajai iekļaušanai, cilvēktiesībām, pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai
sievietēm un jauniešiem un noturīgai, pārsvarā maza mēroga lauksaimniecībai.
Migrācijas jautājumā šajā rezolūcijā tiek uzskatīts, ka partnerības panākumi būs
atkarīgi no mobilitātes iespēju nozīmīgiem uzlabojumiem un prasa izstrādāt legālus
migrācijas kanālus.
Sestajā Eiropas Savienības un Āfrikas Savienības (ĀS) samitā (Brisele, 2022. gada
17.–18. februāris) ES un ĀS valstu vadītāji vienojās par kopīgu redzējumu
atjaunotai partnerībai par to, kā “veicināt mūsu kopīgās prioritātes, kopīgās vērtības,
starptautiskās tiesības un kopīgi aizsargāt mūsu intereses un kopīgos sabiedriskos
labumus. Tajā cita starpā ir ietverts: mūsu iedzīvotāju drošība un labklājība, visu cilvēku
cilvēktiesību aizsardzība, dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana
sievietēm visās dzīves jomās, demokrātijas principu ievērošana, laba pārvaldība un
tiesiskas valsts princips, klimata, vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas
darbības, ilgtspējīga un iekļaujoša ekonomikas izaugsme, cīņa pret nevienlīdzību,
atbalsts bērnu tiesībām un sieviešu, jauniešu un visnelabvēlīgākajā situācijā esošo
personu iekļaušana”. Samitā Āfrikas un Eiropas tika panākta vienošanās par
150 miljardu EUR vērtu investīciju paketi, ar kuru atbalsta dažādotas, ilgtspējīgas un
noturīgas ekonomikas.

SADARBĪBA ATTĪSTĪBAS JOMĀ

ES vēl arvien ir lielākais Āfrikai sniegtā finansējuma avots.
Pēc sarunām par jauno ES daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam
(sk. atsevišķu faktu lapu 1.4.3. “Daudzgadu finanšu shēma”) attīstības sadarbību
finansēs visaptverošais finanšu instruments “Eiropa pasaulē”, kas pilnībā ir iekļauts ES
budžetā.
“Eiropa pasaulē” apvieno sevī 2014.–2020. gada DFS paredzētus 10 atsevišķus
instrumentus un fondus, kā arī EAF. Tā kopējais budžets ir 79,5 miljardi EUR, un to
veido trīs galvenie komponenti: ģeogrāfiskais, tematiskais un ātrās reaģēšanas. Lielākā
daļa, kas ir rezervēta ģeogrāfiskajam komponentam, sastāda 60,4 miljardi EUR, un
gandrīz puse no tās ir paredzēta Āfrikai.
Vairākas Āfrikas valstis, kas atrodas Ziemeļāfrikā, Āfrikas ragā un Sāhelas un Čadas
ezera reģionos, arī saņem atbalstu no 2015. gadā izveidotā ES Ārkārtas trasta fonda
Āfrikai. Kopš brīža, kad minētais fonds sāka darboties, kopīgais finansējuma apjoms,
kas ir pieejams trijos reģionālajos logos, ir palielinājies un tagad sasniedz gandrīz
5 miljardus EUR.

TIRDZNIECĪBAS ATTIECĪBAS

Kotonū nolīgums ļauj ES un ĀKK valstīm risināt sarunas par brīvās tirdzniecības
nolīgumiem, kas ir orientēti uz attīstību un kurus dēvē par ekonomisko partnerattiecību
nolīgumiem (EPN). ES un Āfrikas valstu tirdzniecību, kā arī reģionālo un kontinentālo
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ekonomisko integrāciju uzskata par būtisku elementu, ar kura palīdzību veicina
ilgtspējīgu attīstību Āfrikā. Turklāt vienpusējas shēmas lielākajai daļai Subsahāras
valstu nodrošina preferenciālu piekļuvi ES tirgum (sk. atsevišķu faktu lapu 5.2.3.
“Tirdzniecības režīmi, ko piemēro jaunattīstības valstīm”). Galvenie ES un Āfrikas
reģionu tirdzniecības veicināšanas instrumenti ir Pasaules Tirdzniecības organizācijas
prasībām atbilstīgi tirdzniecības nolīgumi (EPN). Tomēr 2002. gadā sāktās sarunas par
šiem nolīgumiem izrādījās sarežģītākas, nekā cerēts. Tā rezultātā pagaidām patlaban
tiek piemērots tikai ES un Dienvidāfrikas attīstības kopienas (DĀAK) EPN un EPN ar
Kotdivuāru un Ganu.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Lai noslēgtu nolīgumu, kas stātos spēkā pēc Kotonū nolīguma darbības beigām, ir
vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana (LESD 218. pants). Parlamenta piekrišana
ir vajadzīga arī tādu EPN noslēgšanai, kas tiek slēgti ar Āfrikas valstīm. Parlaments
pašlaik ir iesaistīts iestāžu savstarpējās sarunās par ES un ĀS Āfrikas stratēģijas
priekšlikumu. Turklāt Parlaments ir aktīvi palīdzējis veidot jauno Globālās Eiropas
finanšu instrumentu un cieši iesaistīsies tā īstenošanā.
Parlamentā darbojas vairākas pastāvīgas attiecību ar Āfrikas valstīm un iestādēm
parlamentārās sadarbības delegācijas. Galvenā struktūra, kurā Parlaments sadarbojas
šajos jautājumos, ir ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja, kurā darbojas
Eiropas Parlamenta deputāti un ĀKK valstu pārstāvji un kurai ir svarīgākā loma ES un
tās ĀKK partneru attiecību stiprināšanā saskaņā ar Kotonū nolīguma 14. pantu.
Papildus tam Parlaments ir izveidojis parlamentārās sadarbības formas ar Āfrikas
Savienību, kuras tas īsteno ar 2009. gadā izveidotās Delegācijas attiecībām ar
Panāfrikas parlamentu (PAP) starpniecību. Parlamentārie samiti parasti tiek rīkoti
līdztekus starpvaldību samitiem – parlamentārie samiti katras starpvaldību augstākā
līmeņa sanāksmes sākumā sniedz kopīgu deklarāciju, kas ir adresēta nepastarpināti
valstu vai to valdību vadītājiem.
ES ciešas divpusējas parlamentāras attiecības uztur arī ar Dienvidāfriku, un tās
stiprina 2007. gadā iedibinātā ES un Dienvidāfrikas stratēģiskā partnerība – ES vienīgā
divpusējā stratēģiskā partnerība, kas ir izveidota ar kādu no Āfrikas valstīm.

Flavia Bernardini
09/2022
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