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AFRICA

Țările africane și UE cooperează în principal prin intermediul Acordului de la Cotonou
și al strategiei comune Africa-UE. Acordul de la Cotonou a fost încheiat în 2000 între
UE și statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și este structurat în trei piloni
care reflectă dimensiunile politică, economică și de dezvoltare ale parteneriatului.
Acordul de la Cotonou urma să expire la sfârșitul anului 2020, dar a fost prelungit,
ultima dată până în iunie 2023, deoarece semnarea noului acord de parteneriat
negociat pentru a moderniza și actualiza parteneriatul este în prezent blocată în
Consiliu de către un stat membru.
Strategia comună Africa-UE a fost pusă în aplicare prin foi de parcurs multianuale și
planuri de acțiune adoptate la fiecare summit Africa-UE. Cu ocazia ultimului summit
UE-Uniunea Africană care a avut loc în februarie 2022 la Bruxelles, liderii UE și cei
africani au convenit asupra unei viziuni comune pentru un parteneriat reînnoit bazat
pe solidaritate, securitate, pace, dezvoltare durabilă și prosperitate comună.
Uniunea Europeană este cel mai mare donator de asistență pentru dezvoltare al
Africii, care este furnizată prin intermediul Instrumentului de vecinătate, cooperare
pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală.

TEMEIUL JURIDIC

— Articolele 217 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

— Acordul de parteneriat de la Cotonou între statele din Africa, zona Caraibilor și
Pacific (ACP) și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia (Acordul
de la Cotonou);

— Regulamentul (UE) 2021/947 de instituire a Instrumentului de vecinătate,
cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală”

ACORDUL DE LA COTONOU

Relațiile dintre UE și Africa Subsahariană sunt în prezent reglementate prin Acordul de
la Cotonou, care stabilește temeiul relațiilor dintre UE și 79 de țări din grupul ACP.
Acordul de la Cotonou a fost semnat în 2000 și urma să expire în 2020, dar a fost
prelungit până în iunie 2023. Scopul Acordului de la Cotonou este de a eradica
sărăcia și de a integra țările ACP în economia mondială. Acordul este structurat în
trei piloni (cooperarea politică, cooperarea pentru dezvoltare, cooperarea economică
și comercială) și este pus în aplicare de către instituțiile comune ACP-UE, și anume
Consiliul de miniștri, Comitetul ambasadorilor și Adunarea Parlamentară Paritară.
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Negocierile privind acordul post-Cotonou dintre Uniunea Europeană și Organizația
statelor ACP (OSACP) s-au încheiat, însă semnarea lui nu a avut încă loc. Se
preconizează ca actualul Acord de parteneriat de la Cotonou să rămână în vigoare
până la intrarea în vigoare a acordului post-Cotonou. Noul acord stabilește domenii
strategice prioritare de cooperare, printre care: drepturile omului, democrația și
guvernanța; pacea și securitatea; dezvoltarea umană și socială; durabilitatea mediului
înconjurător și schimbările climatice; creșterea și dezvoltarea economică durabilă
favorabilă incluziunii și migrația și mobilitatea. Acordul post-Cotonou subliniază, de
asemenea, importanța cooperării în cadrul forumurilor internaționale, a Agendei 2030 a
ONU și a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Cooperarea este structurată în protocoale
regionale care reflectă diferitele priorități ale regiunilor din Africa, Caraibi și Pacific.
Protocolul UE-Africa reprezintă cadrul juridic pentru relațiile dintre Uniunea Europeană
și Africa Subsahariană. Protocolul atribuie un rol mai important dialogului cu Uniunea
Africană. Domeniile prioritare la nivel regional includ creșterea economică durabilă și
favorabilă incluziunii; dezvoltarea umană și socială; mediul și resursele naturale; pacea
și securitatea; statul de drept, justiția, democrația și guvernanța; drepturile omului și
egalitatea între femei și bărbați și migrația și mobilitatea.
Structura va fi susținută de un Consiliu de miniștri ACP-UE și de patru adunări
parlamentare care cuprind o Adunare Parlamentară Paritară ACP-UE și trei adunări
parlamentare regionale (UE-Africa, UE-Caraibi și UE-Pacific) [a se vedea nota de
informare a Direcției Generale Servicii de Cercetare Parlamentară a Parlamentului
European, intitulată „After Cotonou: towards a new agreement with the African,
Caribbean and Pacific States” (După Cotonou: către un nou acord cu statele din Africa,
zona Caraibilor și Pacific)].

STRATEGIA COMUNĂ AFRICA-UE

Strategia comună Africa-UE a fost adoptată de liderii europeni și africani cu ocazia
celui de a-l doilea summit UE-Africa (care a avut loc la Lisabona în 2007) și definește
viziunea politică pentru parteneriatul Africa-UE. Obiectivele acesteia sunt următoarele:
— să depășească cooperarea de tip donator-beneficiar, deschizând relațiile Africa-

UE la chestiuni de interes comun;

— să extindă cooperarea prin abordarea provocărilor globale comune, cum ar fi
migrația, schimbările climatice, pacea și securitatea și să consolideze această
cooperare în cadrul forumurilor internaționale;

— să sprijine aspirațiile Africii de a încuraja răspunsuri transregionale și continentale
la aceste provocări importante;

— să contribuie la dezvoltarea unui parteneriat orientat spre oameni, asigurând o mai
bună participare a cetățenilor africani și europeni.

Strategia comună Africa-UE este pusă în aplicare prin intermediul unor planuri de
acțiune multianuale.
Înaintea ultimului (al șaselea) summit UA-UE, Comisia Europeană și Serviciul
European de Acțiune Externă au publicat comunicarea „Către o strategie cuprinzătoare
cu Africa”. Aceasta propune o cooperare consolidată axată pe cinci piloni: tranziția
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verde și accesul la energie; transformarea digitală; creșterea durabilă și locuri
de muncă; pacea și guvernanța și migrația și mobilitatea. În 25 martie 2021,
Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la o nouă strategie UE-
Africa – un parteneriat pentru o dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii. Rezoluția
Parlamentului consolidează și completează unele părți ale propunerii, cum ar fi
creșterea sustenabilă și favorabilă incluziunii, solicitând, în același timp, o atenție
sporită asupra altor aspecte, ca de pildă dezvoltarea umană, incluziunea socială,
drepturile omului, emanciparea femeilor și a tinerilor și o agricultură rezilientă,
preponderent la scară mică. În ceea ce privește migrația, rezoluția consideră că
succesul parteneriatului va depinde de îmbunătățirea semnificativă a oportunităților de
mobilitate și solicită dezvoltarea unor canale legale de migrație.
Cu ocazia celui de al șaselea summit Uniunea Europeană-Uniunea Africană (UA)
(Bruxelles, 17-18 februarie 2022), șefii de stat din UE și UA au convenit asupra
unei viziuni comune pentru un parteneriat reînnoit, care să promoveze prioritățile
și valorile noastre comune, dreptul internațional, precum și să protejeze interesele
și bunurile noastre publice comune. Aceasta include, printre altele: securitatea și
prosperitatea cetățenilor noștri, protecția drepturilor omului pentru toți, egalitatea de
gen și emanciparea femeilor în toate sferele vieții, respectarea principiilor democratice,
buna guvernanță și statul de drept, acțiunile de conservare a climei, a mediului și
a biodiversității, creșterea economică durabilă și favorabilă incluziunii, combaterea
inegalităților, sprijinirea drepturilor copiilor și incluziunea femeilor, a tinerilor și a
persoanelor celor mai defavorizate. La summit s-a convenit asupra unui pachet de
investiții Africa-Europa în valoare de 150 miliarde EUR, cu scopul de a promova
economii diversificate, durabile și reziliente.

COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE

UE rămâne cel mai mare donator al Africii.
Ca urmare a negocierilor privind noul cadru financiar multianual al UE (CFM)
2021-2027 (a se vedea fișa informativă separată 1.4.3 „Cadrul financiar multianual”),
cooperarea pentru dezvoltare va fi acoperită de instrumentul financiar cuprinzător
„Europa globală”, integrat pe deplin în bugetul Uniunii.
Europa globală reunește zece instrumente și fonduri separate din CFM 2014-2020,
precum și FED. Acesta dispune de un buget total de 79,5 miliarde EUR și este alcătuit
din trei componente principale: componenta geografică, componenta tematică și
componenta de răspuns rapid. Cea mai mare parte, rezervată componentei geografice,
se ridică la 60,4 miliarde EUR și aproape jumătate din aceasta este alocată Africii.
O serie de țări africane, situate în nordul Africii, în Cornul Africii, în regiunea Sahel și
în regiunea Lacului Ciad, beneficiază, de asemenea, de Fondul fiduciar de urgență
al UE pentru Africa, creat recent în 2015. De la lansarea acestuia, cuantumul total al
finanțării puse la dispoziție pentru cele trei secțiuni regionale a crescut și acum se ridică
la aproape 5 miliarde de euro.
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RELAȚIILE COMERCIALE

Acordul de la Cotonou permite UE și țărilor ACP să negocieze acorduri de liber
schimb orientate spre dezvoltare, denumite acorduri de parteneriat economic (APE).
Schimburile comerciale dintre UE și țările africane, alături de integrarea economică
regională și continentală, sunt considerate un element fundamental pentru a promova
dezvoltarea durabilă în Africa. În plus, sistemele unilaterale permit accesul preferențial
pe piața UE pentru majoritatea țărilor subsahariene (a se vedea fișa informativă
separată 5.2.3 „Regimurile comerciale aplicabile țărilor în curs de dezvoltare”).
Principalele instrumente de promovare a schimburilor comerciale dintre UE și regiunile
africane sunt acordurile comerciale APE compatibile cu normele Organizației Mondiale
a Comerțului. Negocierea acestor acorduri, care a început în 2002, s-a dovedit însă a
fi mai dificilă decât se preconiza. Prin urmare, APE cu Comunitatea de Dezvoltare a
Africii Australe (SADC), Côte d’Ivoire și Ghana se aplică în prezent cu titlu provizoriu.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Încheierea acordului post-Cotonou necesită aprobarea Parlamentului European
(articolul 218 din TFUE). Aprobarea Parlamentului este necesară, de asemenea, pentru
APE încheiate cu țările africane. În prezent, Parlamentul este implicat în negocierile
interinstituționale privind propunerea Uniunii Europene referitoare la strategia UE-
Africa. În plus, Parlamentul a contribuit în mod activ la conturarea noului instrument
financiar Europa globală și va fi implicat îndeaproape în execuția acestuia.
Parlamentul are mai multe delegații interparlamentare permanente pentru relațiile cu
țările și instituțiile africane. Organul principal în cadrul căruia Parlamentul European
colaborează în astfel de materii este Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE, formată
din deputați în Parlamentul European și reprezentanți ai statelor ACP, care joacă un rol
fundamental în consolidarea relațiilor dintre UE și partenerii ACP în temeiul articolului
14 din Acordul de la Cotonou.
Parlamentul a instituit, de asemenea, forme de cooperare parlamentară cu Uniunea
Africană prin intermediul Delegației pentru relațiile cu Parlamentul Panafrican (PAP),
înființată în anul 2009. Summiturile parlamentare sunt organizate de regulă în paralel
cu cele interguvernamentale și adresează o declarație comună direct șefilor de stat și
de guvern la începutul fiecărui summit interguvernamental.
Uniunea are, de asemenea, relații parlamentare bilaterale strânse cu Africa de Sud,
care au fost întărite în 2007 prin Parteneriatul strategic UE-Africa de Sud - singurul
parteneriat bilateral strategic pe care Uniunea l-a încheiat cu o țară africană.

Flavia Bernardini
09/2022
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