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AFRIKA

De ruggengraat van de samenwerking tussen Afrikaanse landen en de EU wordt
voornamelijk gevormd door de Overeenkomst van Cotonou en de gezamenlijke
strategie Afrika-EU. De Overeenkomst van Cotonou werd in 2000 gesloten tussen
de EU en de staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS)
en berust op drie pijlers die de politieke, economische en ontwikkelingsdimensies
van het partnerschap tot uitdrukking brengen. De Overeenkomst van Cotonou zou
oorspronkelijk aflopen aan het einde van 2020, maar werd verlengd, laatstelijk tot juni
2023, omdat momenteel één lidstaat in de Raad de ondertekening blokkeert van de
nieuwe partnerschapsovereenkomst waarover is onderhandeld om het partnerschap
te moderniseren en te verbeteren.
Aan de gezamenlijke strategie Afrika-EU is uitvoering gegeven door middel van
meerjarige routekaarten en tijdens elke top van Afrika en de EU aangenomen
actieplannen. Tijdens de laatste top EU-Afrikaanse Unie, die in februari 2022
plaatsvond in Brussel, bereikten de leiders van de EU en Afrika overeenstemming
over een gezamenlijke visie voor een hernieuwd partnerschap op basis van
solidariteit, veiligheid, vrede, duurzame ontwikkeling en gedeelde welvaart.
De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingshulp in Afrika, die wordt
verleend via het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale
samenwerking — Europa in de wereld.

RECHTSGRONDSLAG

— De artikelen 217 en 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie (VWEU);

— De Partnerschapsovereenkomst van Cotonou tussen de staten in Afrika, het
Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten (Overeenkomst van Cotonou);

— Verordening (EU) 2021/947 tot vaststelling van het instrument voor
nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking – Europa in de
wereld.

DE OVEREENKOMST VAN COTONOU

De betrekkingen tussen de EU en Sub-Saharaans Afrika worden momenteel geregeld
door de Overeenkomst van Cotonou, waarin de basis is gelegd voor de betrekkingen
tussen de EU en 79 landen uit de ACS-groep.
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De Overeenkomst van Cotonou werd in 2000 ondertekend en zou oorspronkelijk
aflopen in 2020, maar is nu verlengd tot juni 2023. Met de Overeenkomst van Cotonou
wordt beoogd armoede uit te bannen en de ACS-landen in de wereldeconomie te
integreren. De overeenkomst berust op drie pijlers (politiek, ontwikkeling, economie en
handel) en wordt uitgevoerd door gezamenlijke ACS-EU-instellingen, waaronder een
Raad van ministers, een Comité van ambassadeurs en een Paritaire Parlementaire
Vergadering.
De onderhandelingen over de post-Cotonou-overeenkomst tussen de EU en de
Organisatie van de ACS-staten (OACPS) zijn afgerond, maar de overeenkomst
is nog niet ondertekend. De huidige Partnerschapsovereenkomst van Cotonou
zal naar verwachting van kracht blijven totdat de post-Cotonou-overeenkomst in
werking treedt. In de nieuwe overeenkomst worden strategische prioriteitsgebieden
voor samenwerking vastgesteld, waaronder: mensenrechten, democratie en bestuur,
vrede en veiligheid, menselijke en sociale ontwikkeling, milieuduurzaamheid en
klimaatverandering, inclusieve en duurzame economische groei en ontwikkeling, en
migratie en mobiliteit. In de post-Cotonou-overeenkomst wordt ook de nadruk gelegd
op het belang van samenwerking in het kader van internationale fora, de Agenda
2030 van de VN en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen. De samenwerking is
gestructureerd in regionale protocollen waaruit de verschillende prioriteiten blijken voor
de regio’s Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan. Het protocol EU-Afrika
vormt het rechtskader voor de betrekkingen tussen de EU en Sub-Saharaans Afrika.
In het protocol krijgt de dialoog met de Afrikaanse Unie een grotere rol toebedeeld.
De regionale prioriteitsgebieden omvatten inclusieve en duurzame economische
groei, menselijke en sociale ontwikkeling, het milieu en natuurlijke rijkdommen, vrede
en veiligheid, de rechtsstaat, justitie, democratie en bestuur, mensenrechten en
gendergelijkheid, en migratie en mobiliteit.
De structuur zal worden ondersteund door een ACS-EU Raad van ministers en
vier parlementaire vergaderingen bestaande uit een overkoepelende gezamenlijke
parlementaire vergadering ACS-EU en drie regionale parlementaire vergaderingen
(EU-Afrika, EU-Caribisch gebied en EU-Stille Oceaan) (zie de briefing van het
directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten van het Europees Parlement,
getiteld “Na Cotonou:naar een nieuwe overeenkomst met de staten in Afrika, het
Caribisch gebied en de Stille Oceaan”).

DE GEZAMENLIJKE STRATEGIE AFRIKA-EU (GSAE)

De gezamenlijke strategie Afrika-EU (GSAE) is tijdens de tweede top EU-Afrika (in
2007 in Lissabon) door de Europese en Afrikaanse leiders goedgekeurd en bepaalt de
politieke visie voor het partnerschap Afrika-EU. De strategie heeft ten doel om:
— verder te gaan dan samenwerking tussen donoren en ontvangers, en de

betrekkingen tussen de EU en Afrika open te stellen voor kwesties van gezamenlijk
politiek belang;

— de samenwerking uit te breiden door mondiale gemeenschappelijke uitdagingen
zoals migratie, klimaatverandering, vrede en veiligheid aan te pakken, en de
samenwerking in het kader van internationale fora te versterken;
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— de Afrikaanse ambities te ondersteunen ter bevordering van een transregionale
en continentale reactie op deze belangrijke uitdagingen;

— toe te werken naar een partnerschap dat de bevolking centraal stelt, waardoor een
betere participatie van de Afrikaanse en Europese burgers wordt gewaarborgd.

De GSAE wordt uitgevoerd op basis van meerjarige actieplannen.
In aanloop naar de meest recente (zesde) EU-AU-top hebben de Europese Commissie
en de Europese Dienst voor extern optreden de mededeling “Naar een alomvattende
strategie met Afrika” uitgebracht. Hierin wordt een nauwere samenwerking voorgesteld
rond vijf pijlers: groene transitie en toegang tot energie, digitalisering, duurzame
groei en werkgelegenheid, vrede en bestuur, en migratie en mobiliteit. Op 25 maart
2021 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over een nieuwe
strategie EU-Afrika – een partnerschap voor duurzame en inclusieve ontwikkeling.
In de resolutie van het Parlement worden sommige onderdelen van het voorstel,
zoals duurzame en inclusieve groei, versterkt en vervolledigd, terwijl erop wordt
aangedrongen meer aandacht te besteden aan andere onderdelen, zoals menselijke
ontwikkeling, sociale inclusie, de mensenrechten, de positie van vrouwen en jongeren,
en een veerkrachtige, vooral kleinschalige landbouw. Ten aanzien van migratie wordt
in de resolutie geconcludeerd dat het succes van het partnerschap zal afhangen van
aanzienlijke verbeteringen in de mogelijkheden voor mobiliteit, en in dit verband wordt
gepleit voor de ontwikkeling van legale migratiekanalen.
Tijdens de zesde top tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie (AU)
(Brussel, 17-18 februari 2022) kwamen de staatshoofden van de EU en de AU tot
een gezamenlijke visie op een hernieuwd partnerschap “ter bevordering van onze
gemeenschappelijke prioriteiten, gedeelde waarden, het internationaal recht en ter
bescherming van onze belangen en gemeenschappelijke collectieve goederen. Dit
behelst onder meer: de veiligheid en welvaart van onze burgers, de bescherming
van de mensenrechten voor iedereen, gendergelijkheid en de empowerment van
vrouwen in alle aspecten van het leven, eerbiediging van de democratische beginselen,
goed bestuur en de rechtsstaat, maatregelen ter bescherming van klimaat, milieu
en biodiversiteit, duurzame en inclusieve economische groei, de bestrijding van
ongelijkheid, steun voor de rechten van het kind, en de inclusie van vrouwen, jongeren
en de meest kansarmen”. Tijdens de top is overeenstemming bereikt over een
investeringspakket Afrika-Europa van 150 miljard euro, met als doel gediversifieerde,
duurzame en veerkrachtige economieën te bevorderen.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

De EU blijft de belangrijkste donor voor Afrika.
Als resultaat van de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader
(MFK) 2021-2027 van de EU (zie afzonderlijke infopagina 1.4.3 “Meerjarig financieel
kader”) zal ontwikkelingssamenwerking vallen onder het uitgebreide financiële
instrument “Europa in de wereld”, dat volledig in de EU-begroting is opgenomen.
Europa in de wereld bundelt 10 afzonderlijke instrumenten en fondsen uit het MFK
2014-2020 en het EOF. Dit instrument heeft een totale begroting van 79,5 miljard EUR
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en bestaat uit drie hoofdcomponenten: een geografische component, een thematische
component en een “snelle respons”-component. Het grootste deel, dat gereserveerd
is voor de geografische component, is goed voor 60,4 miljard EUR en bijna de helft
daarvan is bestemd voor Afrika.
Een aantal Afrikaanse landen in het noorden van Afrika, de Hoorn van Afrika en in
de Sahel en de regio rond het Tsjaadmeer komt eveneens in aanmerking voor steun
vanuit het in 2015 opgerichte EU-noodtrustfonds voor Afrika. Sinds de oprichting van
het fonds is het totale bedrag aan financiering dat beschikbaar is voor de drie regio’s
gestegen en momenteel bedraagt het bijna 5 miljard EUR.

HANDELSBETREKKINGEN

De Overeenkomst van Cotonou biedt de EU en de ACS-landen de mogelijkheid
om te onderhandelen over op ontwikkeling gerichte vrijhandelsovereenkomsten,
economische partnerschapsovereenkomsten (EPO’s) genoemd. Handel tussen de EU
en Afrikaanse landen wordt – samen met regionale en continentale economische
integratie – beschouwd als een fundamenteel element om duurzame ontwikkeling
in Afrika te bevorderen. Bovendien bieden unilaterale regelingen de meeste Sub-
Saharaanse landen preferentiële markttoegang tot de EU (zie afzonderlijke infopagina
5.2.3 “Handelsregelingen voor ontwikkelingslanden”). De belangrijkste instrumenten
ter bevordering van de handel tussen de EU en de Afrikaanse regio’s zijn de
met de WTO-voorschriften verenigbare EPO’s. De onderhandelingen over deze
overeenkomsten, die in 2002 van start zijn gegaan, verlopen echter moeizamer dan
verwacht. Daarom worden de EPO’s met de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk
Afrika (SADC), Ivoorkust en Ghana momenteel op voorlopige basis toegepast.

DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Voor de sluiting van de “post-Cotonou”-overeenkomst is de goedkeuring van het
Europees Parlement vereist (artikel 218 VWEU). De goedkeuring van het Parlement
is ook vereist voor de met Afrikaanse landen gesloten EPO’s. Het Parlement is
momenteel betrokken bij de interinstitutionele onderhandelingen over het voorstel
van de EU voor de strategie EU-AU Afrika. Daarnaast heeft het Parlement actief
bijgedragen aan de vormgeving van het nieuwe financiële instrument “Europa in de
wereld” en zal het nauw betrokken worden bij de uitvoering ervan.
Het Parlement heeft meerdere vaste interparlementaire delegaties voor de
betrekkingen met Afrikaanse landen en instellingen. Het belangrijkste orgaan waarin
het Parlement ten aanzien van dergelijke kwesties samenwerkt, is de Paritaire
Parlementaire Vergadering ACS-EU, die is samengesteld uit leden van het Europees
Parlement en vertegenwoordigers van de ACS-landen. Deze vergadering speelt een
fundamentele rol bij het versterken van de betrekkingen tussen de EU en de ACS-
partnerlanden overeenkomstig artikel 14 van de Overeenkomst van Cotonou.
Het Parlement heeft tevens vormen van parlementaire samenwerking met de
Afrikaanse Unie ontwikkeld middels zijn Delegatie voor de betrekkingen met het
pan-Afrikaanse Parlement (PAP), die in 2009 werd ingesteld. Intergouvernementele
toppen gaan doorgaans gepaard met parlementaire toppen, en in voorkomend geval
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wordt uit hoofde van deze laatsten bij het begin van elke intergouvernementele
top een gezamenlijke verklaring afgelegd rechtstreeks aan de staatshoofden en
regeringsleiders.
Het Europees Parlement onderhoudt ook nauwe bilaterale parlementaire betrekkingen
met Zuid-Afrika, die in 2007 werden versterkt door het strategisch partnerschap tussen
de EU en Zuid-Afrika -het enige bilaterale strategisch partnerschap van de EU met een
Afrikaans land.

Flavia Bernardini
09/2022
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