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AFRIKA

Africké krajiny a EÚ spolupracujú najmä prostredníctvom Dohody z Cotonou
a spoločnej stratégie Afriky a EÚ. Dohoda z Cotonou bola uzavretá v roku 2000
medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT) a je rozdelená do
troch pilierov, ktoré odrážajú politický, hospodársky a rozvojový rozmer partnerstva.
Platnosť Dohody z Cotonou mala uplynúť koncom roka 2020, bola však predĺžená,
naposledy do júna 2023, keďže podpis novej dohody o partnerstve, o ktorej sa
rokovalo s cieľom modernizovať a aktualizovať naše partnerstvo, je v súčasnosti
blokovaná v Rade jedným členským štátom.
Spoločná stratégia Afriky a EÚ sa vykonáva na základe viacročných plánov
a akčných plánov prijímaných na každom samite Afrika – EÚ. Na poslednom samite
EÚ – Africká únia, ktorý sa konal vo februári 2022 v Bruseli, sa vedúci predstavitelia
EÚ a Afriky dohodli na spoločnej vízii obnoveného partnerstva založeného na
solidarite, bezpečnosti, mieri, udržateľnom rozvoji a spoločnej prosperite.
Európska únia je najväčším darcom rozvojovej pomoci pre Afriku, ktorá sa poskytuje
prostredníctvom Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce –
Globálna Európa.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Články 217 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

— Dohoda z Cotonou o partnerstve medzi africkými, karibskými a tichomorskými
(AKT) štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi (Dohoda
z Cotonou).

— Nariadenie (EÚ) 2021/947, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej
a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa.

DOHODA Z COTONOU

Vzťahy medzi EÚ a subsaharskou Afrikou sa v súčasnosti riadia Dohodou z Cotonou,
ktorá stanovuje základy vzťahov medzi EÚ a 79 krajinami skupiny AKT.
Dohoda z Cotonou bola podpísaná v roku 2000 a jej platnosť mala uplynúť v roku 2020,
ale teraz bola predĺžená do júna 2023. Cieľom Dohody z Cotonou je odstrániť chudobu
a začleniť krajiny AKT do svetového hospodárstva. Dohoda je rozdelená do troch
pilierov (politická, rozvojová, hospodárska a obchodná spolupráca) a vykonávajú
ju spoločné inštitúcie AKT – EÚ vrátane Rady ministrov, Výboru veľvyslancov
a Spoločného parlamentného zhromaždenia.
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Rokovania o dohode nasledujúcej po Dohode z Cotonou medzi EÚ a Organizáciou
afrických, karibských a tichomorských štátov (OAKTŠ) sa ukončili sa, ale dohoda ešte
nebola podpísaná. Očakáva sa, že súčasná dohoda o partnerstve z Cotonou zostane
v platnosti, až kým nenadobudne platnosť nová dohoda. V novej dohode sa stanovujú
strategické prioritné oblasti spolupráce, a to aj pokiaľ ide o: ľudské práva, demokraciu
a správu vecí verejných, mier a bezpečnosť, ľudský a sociálny rozvoj, environmentálnu
udržateľnosť a zmenu klímy, inkluzívny udržateľný hospodársky rast a rozvoj a migráciu
a mobilitu. V dohode nasledujúcej po Dohode z Cotonou sa tiež zdôrazňuje význam
spolupráce na medzinárodných fórach a v rámci Agendy 2030 a cieľov OSN v oblasti
udržateľného rozvoja. Spolupráca je štruktúrovaná v regionálnych protokoloch, ktoré
odrážajú rozličné priority afrických, karibských a tichomorských regiónov. Protokol EÚ
– Afrika je právnym rámcom pre vzťahy medzi EÚ a subsaharskou Afrikou. Protokol
prikladá väčšiu úlohu dialógu s Africkou úniou. Regionálne prioritné oblasti zahŕňajú
inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, ľudský a sociálny rozvoj, životné prostredie
a prírodné zdroje, mier a bezpečnosť, právny štát, spravodlivosť, demokraciu a dobrú
správu vecí verejných, ľudské práva a rodovú rovnosť a migráciu a mobilitu.
Táto štruktúra sa bude opierať o Radu ministrov AKT – EÚ a štyri parlamentné
zhromaždenia pozostávajúce zo zastrešujúceho Spoločného parlamentného
zhromaždenia AKT – EÚ a troch regionálnych parlamentných zhromaždení (EÚ
– Afrika, EÚ – Karibik a EÚ – Tichomorie) (pozri správu generálneho riaditeľstva
Európskeho parlamentu pre parlamentné výskumné služby s názvom Po Dohode
z Cotonou: smerom k novej dohode s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi).

SPOLOČNÁ STRATÉGIA EÚ A AFRIKY

Spoločnú stratégiu Afriky a EÚ prijali európski a africkí vedúci predstavitelia na druhom
samite EÚ – Afrika (v Lisabone v roku 2007) a vymedzili v nej politickú víziu partnerstva
medzi Afrikou a EÚ. Jej ciele sú:
— prekročiť rámec spolupráce založenej na vzťahu darca – príjemca a do vzťahov

medzi Afrikou a EÚ pritom začleniť otázky spoločného politického záujmu,

— rozšíriť spoluprácu riešením globálnych spoločných výziev, ako sú migrácia,
zmena klímy, mier a bezpečnosť, a posilniť spoluprácu na medzinárodných fórach,

— podporiť Afriku v jej úsilí podnecovať nadregionálne a kontinentálne reakcie na
tieto dôležité problémy,

— snažiť sa o dosiahnutie partnerstva, ktorého ústredným prvkom sú ľudia, pričom
sa zaistí lepšia účasť afrických a európskych občanov.

Spoločná stratégia Afriky a EÚ sa vykonáva prostredníctvom viacročných akčných
plánov.
Pred posledným (šiestym) samitom EÚ – AÚ vydali Európska komisia a Európska
služba pre vonkajšiu činnosť oznámenie s názvom Na ceste ku komplexnej stratégii
pre Afriku. Navrhuje sa v ňom posilnená spolupráca založená na piatich pilieroch:
zelená transformácia a prístup k energii, digitálna transformácia, udržateľný rast
a zamestnanosť, mier a správa vecí verejných a migráciu a mobilitu. Európsky
parlament prijal 25. marca 2021 uznesenie o novej stratégii EÚ – Afrika: partnerstvo
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pre udržateľný a inkluzívny rozvoj. Uznesenie Parlamentu posilňuje a dopĺňa niektoré
časti návrhu, ako je udržateľný a inkluzívny rast, a zároveň vyzýva na väčšie zameranie
na iné oblasti, ako sú ľudský rozvoj, sociálne začleňovanie, ľudské práva, posilnenie
postavenia žien a mladých ľudí a odolné, prevažne drobné poľnohospodárstvo. Pokiaľ
ide o migráciu, v uznesení sa uvádza, že úspech partnerstva bude závisieť od
výrazného zlepšenia možností mobility, a vyzýva na vytvorenie legálnych spôsobov
migrácie.
Na šiestom samite Európskej únie a Africkej únie (AÚ) (17. – 18. februára 2022
v Bruseli) sa hlavy štátov EÚ a AÚ dohodli na spoločnej vízii obnoveného partnerstva
„podporovať naše spoločné priority, spoločné hodnoty, medzinárodné právo a spoločne
chrániť naše záujmy a spoločné verejné statky. To okrem iného zahŕňa: bezpečnosť
a prosperitu našich občanov, ochranu ľudských práv pre všetkých, rodovú rovnosť
a posilnenie postavenia žien vo všetkých sférach života, dodržiavanie demokratických
zásad, dobrú správu vecí verejných a právny štát, opatrenia na ochranu klímy,
životného prostredia a biodiverzity, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast, boj
proti nerovnostiam, podporu práv detí a začlenenie žien, mladých ľudí a najviac
znevýhodnených osôb“. Na samite bol schválený investičný balík Afrika – Európa
vo výške 150 miliárd EUR s cieľom podporiť diverzifikované, udržateľné a odolné
hospodárstva.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

EÚ je pre Afriku naďalej najväčším prispievateľom.
Na základe rokovaní o novom viacročnom finančnom rámci EÚ (VFR) na roky
2021 – 2027 (pozri osobitný informačný list 1.4.3 Viacročný finančný rámec) sa bude na
rozvojovú spoluprácu vzťahovať komplexný finančný nástroj „Globálna Európa“, ktorý
je v plnej miere začlenený do rozpočtu EÚ.
Nástroj Globálna Európa spája desať samostatných nástrojov a fondov z VFR na
obdobie 2014 – 2020, ako aj ERF. Má celkový rozpočet vo výške 79,5 mld. EUR
a pozostáva z troch hlavných zložiek: geografickej a tematickej zložky a zložky rýchlej
reakcie. Najväčší podiel vyhradený na geografickú zložku predstavuje 60,4 mld. EUR
a takmer polovica z neho je vyčlenená pre subsaharskú Afriku.
Mnoho afrických krajín zo severu Afriky, z Afrického rohu, regiónu Sahel a oblasti
Čadského jazera využíva aj Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku, ktorý bol zriadený
v roku 2015. Od zriadenia tohto fondu sa celková výška finančných prostriedkov, ktoré
sú k dispozícii pre tieto tri regióny, zvýšila a teraz predstavuje viac ako 5 mld. EUR.

OBCHODNÉ VZŤAHY

Dohoda z Cotonou umožňuje EÚ a krajinám AKT rokovať o dohodách o voľnom
obchode zameraných na rozvoj, t. j. o tzv. dohodách o hospodárskom partnerstve
(DHP). Obchod medzi EÚ a africkými krajinami sa – spolu s regionálnou
a kontinentálnou hospodárskou integráciou – považuje za základný prvok podpory
udržateľného rozvoja v Afrike. Jednostranné režimy navyše umožňujú väčšine
subsaharských krajín preferenčný prístup na trh EÚ (pozri samostatný informačný list
5.2.3 Obchodné režimy vzťahujúce sa na rozvojové krajiny). Hlavnými nástrojmi na
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podporu obchodu medzi EÚ a africkými regiónmi sú obchodné dohody o hospodárskom
partnerstve, ktoré sú v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Rokovania
o týchto dohodách, ktoré sa začali v roku 2002, sa však ukázali byť zložitejšie, ako
sa očakávalo. Preto sa v súčasnosti predbežne uplatňujú dohody o hospodárskom
partnerstve s Juhoafrickým rozvojovým spoločenstvom (SADC), Pobrežím Slonoviny
a Ghanou.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Uzavretie dohody nasledujúcej po Dohode z Cotonou si vyžaduje súhlas Európskeho
parlamentu (článok 218 ZFEÚ). Súhlas Parlamentu sa vyžaduje aj v prípade
dohôd o hospodárskom partnerstve uzatváraných s africkými krajinami. Parlament
je v súčasnosti zapojený do medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu Európskej
únie týkajúceho sa stratégie EÚ – AÚ. Okrem toho Parlament aktívne prispieval
k formovaniu nového finančného nástroja Globálna Európa a bude úzko zapojený do
jeho vykonávania.
Parlament má niekoľko stálych medziparlamentných delegácií pre vzťahy s africkými
krajinami a inštitúciami. Hlavným orgánom, v rámci ktorého Parlament rozvíja
spoluprácu v takýchto oblastiach, je podľa článku 14 Dohody z Cotonou Spoločné
parlamentné zhromaždenie AKT – EÚ, ktoré pozostáva z poslancov Európskeho
parlamentu a zástupcov štátov AKT a zohráva základnú úlohu pri posilňovaní vzťahov
medzi EÚ a jej partnerskými krajinami zo skupiny AKT.
Parlament tiež zaviedol formy parlamentnej spolupráce s Africkou úniou, a to
prostredníctvom svojej Delegácie pre vzťahy s Panafrickým parlamentom (DPAP),
ktorá bola zriadená v roku 2009. Parlamentné samity zvyčajne sprevádzajú
medzivládne samity a na začiatku každého medzivládneho samitu vydávajú
parlamentné samity spoločné vyhlásenie adresované priamo hlavám štátov alebo
predsedom vlád.
EÚ tiež udržiava úzke bilaterálne parlamentné vzťahy s Južnou Afrikou, ktoré
v roku 2007 posilnilo strategické partnerstvo medzi EÚ a Južnou Afrikou - jediné
dvojstranné strategické partnerstvo EÚ s africkou krajinou.

Flavia Bernardini
09/2022
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