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AFRIKA

Afriške države in EU sodelujejo predvsem v okviru Sporazuma iz Cotonouja in
skupne strategije Afrika-EU. Sporazum iz Cotonouja, sklenjen leta 2000 med EU
ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP), je sestavljen iz treh stebrov,
ki odražajo politično, gospodarsko in razvojno razsežnost partnerstva. Sporazum iz
Cotonouja naj bi prenehal veljati konec leta 2020, vendar je bil podaljšan, nazadnje
do junija 2023, saj ena država članica trenutno blokira podpis novega sporazuma
o partnerstvu, dogovorjenega za posodobitev in nadgradnjo našega partnerstva.
Skupna strategija Afrika-EU se izvaja z večletnimi časovnimi načrti in akcijskimi
načrti, ki se sprejmejo na vsakem vrhu Afrika-EU. Voditelji in voditeljice EU in
Afrike so se na zadnjem vrhu EU-Afriška unija februarja 2022 v Bruslju dogovorili
o skupni viziji prenovljenega partnerstva, ki bo temeljilo na solidarnosti, varnosti,
miru, trajnostnem razvoju in skupni blaginji.
Evropska unija je največja donatorica razvojne pomoči za Afriko, ki jo zagotavlja
prek Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje – Globalna
Evropa.

PRAVNA PODLAGA

— Člena 217 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

— Sporazum iz Cotonouja o partnerstvu med skupino afriških, karibskih in pacifiških
držav (AKP) ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (Sporazum iz
Cotonouja);

— Uredba (EU) 2021/947 o vzpostavitvi Instrumenta za sosedstvo ter razvojno in
mednarodno sodelovanje – Globalna Evropa.

SPORAZUM IZ COTONOUJA

Odnose med EU in podsaharsko Afriko zdaj ureja Sporazum iz Cotonouja, ki določa
podlago za odnose med EU in 79 državami iz skupine AKP.
Sporazum iz Cotonouja je bil podpisan leta 2000, prenehal naj bi veljati leta 2020,
vendar je bil zdaj podaljšan do junija 2023. Namen Sporazuma iz Cotonouja je
izkoreninjenje revščine in vključitev držav AKP v svetovno gospodarstvo, sestavljen je
iz treh stebrov (politično, razvojno, gospodarsko in trgovinsko sodelovanje), izvajajo pa
ga skupne institucije AKP-EU, vključno s svetom ministrov, odborom veleposlanikov in
skupno parlamentarno skupščino.
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Pogajanja o sporazumu, ki bo nasledil Sporazum iz Cotonouja, med EU in Organizacijo
držav AKP so se že zaključila, a sporazum še ni bil podpisan. Pričakovati je, da bo
sedanji Sporazum iz Cotonouja o partnerstvu ostal v veljavi do začetka veljavnosti
novega sporazuma, ki določa prednostna strateška področja za sodelovanje, in
sicer človekove pravice, demokracijo in upravljanje; mir in varnost; človekov in
družbeni razvoj; okoljska trajnost in podnebne spremembe; vključujočo in trajnostno
gospodarsko rast in razvoj ter migracije in mobilnost. V sporazumu, ki bo nasledil
Sporazum iz Cotonouja, je poudarjen tudi pomen sodelovanja v mednarodnih forumih,
pri agendi OZN za trajnostni razvoj do leta 2030 in pri ciljih trajnostnega razvoja.
Sodelovanje je strukturirano v regionalnih protokolih, ki odražajo različne prednostne
naloge afriških, karibskih in pacifiških regij. Protokol EU-Afrika je pravni okvir za odnose
med EU in podsaharsko Afriko. V protokolu se večja vloga namenja dialogu z Afriško
unijo. Regionalna prednostna področja zajemajo vključujočo in trajnostno gospodarsko
rast; človekov in družbeni razvoj, okolje in naravne vire; mir in varnost; načelo pravne
države, pravosodje, demokracijo in upravljanje; človekove pravice in enakost spolov
ter migracije in mobilnost.
Strukturo bodo podprli Svet ministrov AKP-EU in štiri parlamentarne skupščine, ki
jih sestavljajo krovna skupna parlamentarna skupščina AKP-EU in tri regionalne
parlamentarne skupščine (EU-Afrika, EU-Karibi in EU-Pacifik) (glej poročilo
generalnega direktorata Evropskega parlamenta za parlamentarne raziskovalne
storitve z naslovom Po sporazumu iz Cotonouja: na poti k novemu sporazumu
z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami).

SKUPNA STRATEGIJA AFRIKA-EU

Skupno strategijo Afrika-EU so evropski in afriški voditelji sprejeli na drugem vrhu EU-
Afrika (leta 2007 v Lizboni), v njej pa je opredeljena politična vizija partnerstva med
Afriko in EU. Njeni cilji so:
— preseči sodelovanje med donatorji in prejemniki ter v odnosih med Afriko in EU

načeti vprašanja, ki so v skupnem političnem interesu;

— razširiti sodelovanje in obravnavati skupne svetovne izzive, kot so migracije,
podnebne spremembe, mir in varnost, ter okrepiti sodelovanje v mednarodnih
forumih;

— podpirati prizadevanja Afrike za spodbujanje medregionalnih in vsecelinskih
odzivov na te pomembne izzive;

— prizadevati si za partnerstvo, katerega osrednja tema bodo ljudje, kar bi zagotovilo
boljše sodelovanje afriških in evropskih državljanov.

Skupna strategija Afrika-EU se izvaja na podlagi večletnih akcijskih načrtov.
Pred nedavnim (šestim) vrhom med Afriško unijo in EU sta Evropska komisija in
Evropska služba za zunanje delovanje izdali sporočilo z naslovom Za celovito strategijo
z Afriko. V njem se predlaga okrepljeno sodelovanje na področjih, ki so vključena v pet
stebrov: zeleni prehod in dostop do energije; digitalna preobrazba; trajnostna rast in
delovna mesta; mir in upravljanje ter migracije in mobilnost. Evropski parlament je
25. marca 2021 sprejel resolucijo o novi strategiji EU-Afrika – partnerstvo za trajnosten
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in vključujoč razvoj. Resolucija Parlamenta krepi in dopolnjuje nekatere dele predloga,
kot je trajnostna in vključujoča rast, hkrati pa poziva k večji osredotočenosti na druge
dele, kot so človekov razvoj, socialna vključenost, človekove pravice, krepitev vloge
žensk in mladih ter odporno kmetijstvo, ki je večinoma majhnega obsega. V zvezi
z migracijami se v resoluciji meni, da bo uspeh partnerstva odvisen od občutnega
izboljšanja možnosti za mobilnost, ter poziva k vzpostavitvi zakonitih migracijskih poti.
Voditelji in voditeljice držav EU in Afriške unije so se na šestem vrhu Evropske
unije in Afriške unije (Bruselj, 17. in 18. februar 2022) dogovorili o skupni viziji za
prenovljeno partnerstvo, ki spodbuja naše skupne prednostne naloge, skupne vrednote
in mednarodno pravo ter skupno ohranja naše interese in skupne javne dobrine. To
med drugim vključuje varnost in blaginjo naših državljanov, varstvo človekovih pravic
za vse, enakost spolov in krepitev vloge žensk na vseh področjih življenja, spoštovanje
demokratičnih načel, dobro upravljanje in pravno državo, ukrepe za ohranjanje
podnebja, okolja in biotske raznovrstnosti, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast,
boj proti neenakostim, podporo pravicam otrok ter vključevanje žensk, mladih in najbolj
prikrajšanih. Na vrhu je bil sprejet dogovor o naložbenem svežnju Afrika-Evropa v višini
150 milijard EUR, da bi spodbudili diverzificirana, trajnostna in odporna gospodarstva.

RAZVOJNO SODELOVANJE

EU ostaja največja afriška donatorica.
Rezultat pogajanj o novem večletnem finančnem okviru EU za obdobje 2021–2027 (glej
ločeni kratki vodnik 1.4.3 „Večletni finančni okvir“) je, da bo celovit finančni instrument
„Globalna Evropa“, ki je v celoti vključen v proračun EU, pokrival razvojno sodelovanje.
Globalna Evropa združuje 10 ločenih instrumentov in skladov iz večletnega finančnega
okvira za obdobje 2014–2020 ter Evropski razvojni sklad. Skupni proračun znaša
79,5 milijarde EUR in je sestavljen iz treh glavnih komponent: geografske, tematske in
ukrepov za hiter odziv. Največji delež, rezerviran za geografsko komponento, je vreden
60,4 milijarde EUR, skoraj polovica tega zneska pa je namenjena Afriki.
Številne države v severni Afriki, na Afriškem rogu ter na območju Sahela in Čadskega
jezera pa so pridobile tudi z nedavno ustanovljenim nujnim skrbniškim skladom EU za
Afriko, ustanovljenim leta 2015. Od ustanovitve sklada se je skupni znesek financiranja,
ki je na voljo za te tri regije, povečal in sedaj znaša skoraj 5 milijard EUR.

TRGOVINSKI ODNOSI

Sporazum iz Cotonouja državam EU in AKP omogoča pogajanja o sporazumih o prosti
trgovini, usmerjenih v razvoj, imenovanih sporazumi o gospodarskem partnerstvu.
Trgovina med EU in afriškimi državami, skupaj z regionalnim in celinskim gospodarskim
povezovanjem, velja za temeljni element za spodbujanje trajnostnega razvoja v Afriki.
Poleg tega enostranske sheme večini podsaharskih držav omogočajo prednostni
dostop do trga EU (glej ločeni kratki vodnik 5.2.3 „Trgovinski režimi, ki se uporabljajo
za države v razvoju“). Sporazumi o gospodarskem partnerstvu, združljivi s sistemom
Svetovne trgovinske organizacije, so glavni instrument za spodbujanje trgovine med
EU in afriškimi regijami. Pogajanja zanje, ki so se začela leta 2002, pa so se izkazala
za bolj težavna, kot je bilo pričakovano. Zato se sedaj začasno uporabljajo sporazumi
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o gospodarskem partnerstvu z Južnoafriško razvojno skupnostjo, Slonokoščeno obalo
in Gano.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Za sklenitev sporazuma, ki bo nasledil Sporazum iz Cotonouja, je potrebna odobritev
Evropskega parlamenta (člen 218 PDEU). Parlament mora odobriti tudi sporazume
o gospodarskem partnerstvu, sklenjene z afriškimi državami. Parlament je trenutno
vključen v medinstitucionalna pogajanja o predlogu EU za strategijo EU-Afrika. Poleg
tega je dejavno prispeval k oblikovanju novega finančnega instrumenta Globalna
Evropa in bo tesno sodeloval pri njegovem izvajanju.
Parlament ima več stalnih medparlamentarnih delegacij za odnose z afriškimi državami
in institucijami. Glavni organ, v katerem Parlament sodeluje v zvezi s temi zadevami,
je Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU, ki jo sestavljajo poslanci Evropskega
parlamenta in predstavniki držav AKP in ima v skladu s členom 14 Sporazuma iz
Cotonouja ključno vlogo pri krepitvi odnosov med EU in partnericami AKP.
Parlament je oblike parlamentarnega sodelovanja razvil tudi z Afriško unijo prek
Delegacije za odnose z vseafriškim parlamentom, ki je bila ustanovljena leta 2009.
Medvladna srečanja po navadi spremljajo parlamentarna srečanja, na katerih se
oblikuje skupna izjava, ki se jo na začetku vsakega medvladnega vrha predloži
neposredno voditeljem držav ali vlad.
EU ima tudi tesne dvostranske parlamentarne odnose z Južno Afriko, ki jih je leta 2007
še dodatno okrepilo strateško partnerstvo med EU in Južno Afriko-, edino dvostransko
strateško partnerstvo EU z afriško državo.

Flavia Bernardini
09/2022
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