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AFRIKA

Afrikas länder och EU samarbetar främst genom Cotonouavtalet och den
gemensamma strategin Afrika-EU. Cotonouavtalet ingicks 2000 mellan EU och
stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet (AKS) och innehåller tre pelare
som täcker de politiska, ekonomiska och utvecklingsrelaterade aspekterna av
partnerskapet. Cotonouavtalet skulle löpa ut i slutet av 2020, men har förlängts,
senast till juni 2023, eftersom undertecknandet av det nya partnerskapsavtal som
förhandlats fram för att modernisera och uppgradera partnerskapet för närvarande
blockeras av en medlemsstat i rådet.
Den gemensamma strategin Afrika–EU har genomförts genom fleråriga färdplaner
och handlingsplaner som antagits vid varje toppmöte mellan Afrika och EU. Vid
det senaste toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i Bryssel i februari 2022
enades EU och afrikanska ledare om en gemensam vision för ett förnyat partnerskap
som bygger på solidaritet, säkerhet, fred, hållbar utveckling och delat välstånd.
Europeiska unionen är Afrikas största givare av utvecklingsbistånd, som
tillhandahålls genom instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och
internationellt samarbete – Europa i världen.

RÄTTSLIG GRUND

— Artiklarna 217 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget).

— Cotonouavtalet mellan stater i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet (AKS) och
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater.

— Förordning (EU) 2021/947 om inrättande av instrumentet för grannskapet,
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete – Europa i världen.

COTONOUAVTALET

Förbindelserna mellan EU och Afrika söder om Sahara regleras för närvarande av
Cotonouavtalet, som lägger grunden för förbindelserna mellan EU och 79 länder i
gruppen av AVS-länder.
Cotonouavtalet undertecknades 2000 och skulle löpa ut 2020, men har nu förlängts till
juni 2023. Cotonouavtalets mål är att utrota fattigdomen och att integrera AKS-länderna
i världsekonomin. Avtalet innehåller tre pelare (politiskt samarbete, ekonomiskt
samarbete och handelssamarbete) och genomförs med hjälp av gemensamma
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AKS–EU-institutioner, däribland ett ministerråd, en ambassadörskommitté och en
gemensam parlamentarisk församling.
Förhandlingarna om avtalet efter Cotonouavtalet mellan EU och AKS-staternas
organisation (OACPS) är avslutade, men avtalet har ännu inte undertecknats. Det
nuvarande Cotonouavtalet förväntas fortsätta gälla tills avtalet efter Cotonouavtalet
träder i kraft. Det nya avtalet fastställer strategiska prioriterade samarbetsområden,
däribland mänskliga rättigheter, demokrati och styrelseformer, fred och säkerhet,
mänsklig och social utveckling, miljöhållbarhet och klimat, inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt och utveckling samt migration och rörlighet. I avtalet efter
Cotonouavtalet betonas också vikten av samarbete i internationella forum, FN:s
Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling. Samarbetet är strukturerat i
regionala protokoll som återspeglar de olika prioriteringarna i Afrika, Karibien och
Stillahavsområdet. EU–Afrika-protokollet utgör den rättsliga ramen för förbindelserna
mellan EU och Afrika söder om Sahara. Protokollet ger dialogen med Afrikanska
unionen en större roll. De regionala prioriterade områdena omfattar hållbar ekonomisk
tillväxt för alla, mänsklig och social utveckling, miljö och naturresurser, fred och
säkerhet, rättsstatlighet, rättvisa, demokrati och styrelseformer, mänskliga rättigheter
och jämställdhet samt migration och rörlighet.
Ett AKS–EU-ministerråd och fyra parlamentariska församlingar bestående av en
övergripande gemensam parlamentarisk AKS–EU-församling och tre regionala
parlamentariska församlingar (EU-Afrika, EU-Karibien och EU-Stillahavsområdet)
kommer att ligga till grund för strukturen (se briefingen från Europaparlamentets
generaldirektorat för parlamentarisk utredning och analys Efter Cotonou:Mot ett nytt
avtal med staterna i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet).

DEN GEMENSAMMA STRATEGIN AFRIKA–EU

Den gemensamma strategin Afrika–EU antogs av europeiska och afrikanska ledare vid
det andra toppmötet mellan EU och Afrika (i Lissabon 2007) och den fastställer den
politiska visionen för partnerskapet mellan Afrika och EU. Syftet med strategin är att
— gå utöver ett samarbete bestående i en givare-mottagarrelation och öppna

förbindelserna mellan Afrika och EU för frågor av gemensamt politiskt intresse,

— utvidga samarbetet genom att ta itu med globala gemensamma utmaningar
såsom migration, klimatförändringar, fred och säkerhet och att stärka samarbetet
i internationella forum,

— stödja Afrikas ambitioner att uppmuntra till regionövergripande och kontinentala
reaktioner på dessa viktiga utmaningar,

— arbeta i riktning mot ett partnerskap med människorna i centrum och öka
medborgarnas deltagande i Afrika och Europa.

Den gemensamma strategin genomförs med hjälp av fleråriga åtgärdsplaner.
Inför det senaste (sjätte) toppmötet mellan EU och AU har kommissionen och
utrikestjänsten utfärdat meddelandet Mot en övergripande strategi för Afrika. I
meddelandet föreslås ett förstärkt samarbete på fem områden: grön omställning
och tillgång till energi, digitalisering, hållbar tillväxt och sysselsättning, fred och
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goda styrelseformer, samt migration och rörlighet. Den 25 mars 2021 antog
Europaparlamentet en resolution om en ny EU–Afrika-strategi – ett partnerskap för
hållbar och inkluderande utveckling. Parlamentets resolution stärker och kompletterar
vissa delar av förslaget, såsom hållbar tillväxt för alla, samtidigt som det lyfter fram
andra delar, såsom mänsklig utveckling, social delaktighet, mänskliga rättigheter,
kvinnors och ungdomars egenmakt och ett motståndskraftigt, mestadels småskaligt
jordbruk. I fråga om migration anser man i resolutionen att ett framgångsrikt
partnerskap kommer att vara beroende av en avsevärd förbättring av möjligheterna till
rörlighet och att vägar för laglig migration bör främjas.
Vid det sjätte toppmötet mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen
(AU) (Bryssel den 17–18 februari 2022) enades EU:s och AU:s stats- och
regeringschefer om en gemensam vision för ett förnyat partnerskap, vilket ska främja
gemensamma prioriteringar, gemensamma värderingar och internationell rätt samt
bevara intressen och gemensamma kollektiva nyttigheter. Däri ingår bland annat
följande: medborgarnas säkerhet och välstånd, skydd av mänskliga rättigheter för alla,
jämställdhet och kvinnors egenmakt på alla områden i livet, respekt för demokratiska
principer, god samhällsstyrning och rättsstatsprincipen, åtgärder för att bevara klimatet,
miljön och den biologiska mångfalden, hållbar ekonomisk tillväxt för alla, kampen mot
ojämlikhet, stöd för barns rättigheter och inkludering av kvinnor, ungdomar och de mest
missgynnade. Vid toppmötet enades man om ett investeringspaket mellan Afrika och
Europa på 150 miljarder euro i syfte att främja diversifierade, hållbara och resilienta
ekonomier.

UTVECKLINGSSAMARBETE

EU är fortfarande Afrikas största givare.
Som ett resultat av förhandlingarna om EU:s nya fleråriga budgetram 2021–2027 (se
separat faktablad 1.4.3 om den fleråriga budgetramen) kommer utvecklingssamarbetet
att omfattas av det övergripande finansieringsinstrumentet Europa i världen, som fullt
ut ingår i EU:s budget.
Utöver EUF samlar Europa i världen tio separata instrument och fonder från den
fleråriga budgetramen 2014–2020. Det har en sammanlagd budget på 79,5 miljarder
euro och består av tre huvudkomponenter: geografisk komponent, tematisk komponent
och komponent gällande snabbinsatser. Den största andelen, som reserverats för
den geografiska komponenten, uppgår till 60,4 miljarder euro och nästan hälften har
öronmärkts för Afrika.
Ett antal afrikanska länder i Nordafrika, på Afrikas horn och i Sahel- och
Tchadsjöregionen drar också nytta av EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika,
som inrättades 2015. Sedan fonden inrättades har det totala finansieringsbeloppet för
de tre regionerna ökat och uppgår nu till nästan 5 miljarder euro.

HANDELSFÖRBINDELSER

Cotonouavtalet ger EU och AKS-länderna möjlighet att förhandla fram
utvecklingsorienterade frihandelsavtal, så kallade avtal om ekonomiskt partnerskap.
Handel mellan EU och afrikanska länder – tillsammans med regional och kontinental

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0108_SV.html
https://www.consilium.europa.eu/media/54412/final_declaration-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_1.4.3.pdf


Faktablad om EU - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/sv

ekonomisk integration – anses vara en grundläggande faktor för att främja hållbar
utveckling i Afrika. Dessutom ger unilaterala ordningar de flesta länder söder om
Sahara förmånstillträde till EU (se separat faktablad 5.2.3 om handelsordningar som
är tillämpliga på utvecklingsländer). De främsta instrumenten för att främja handeln
mellan EU och regioner i Afrika är de WTO-förenliga system för handel som kallas
ekonomiska partnerskapsavtal. Förhandlingarna om dessa avtal, som inleddes 2002,
visade sig dock svårare än väntat. Därför tillämpas de ekonomiska partnerskapsavtalen
med Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (SADC), Elfenbenskusten och Ghana för
närvarande provisoriskt.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Ingåendet av avtalet efter Cotonouavtalet kräver Europaparlamentets godkännande
(artikel 218 i EUF-fördraget). Parlamentets godkännande krävs också för de
ekonomiska partnerskapsavtal som ingås med afrikanska länder. Parlamentet deltar
för närvarande i de interinstitutionella förhandlingarna om EU:s förslag till EU–AU-
strategi för Afrika. Dessutom har parlamentet aktivt bidragit till utformningen av det
nya finansiella instrumentet Europa i världen och kommer att involveras aktivt i
genomförandet av det.
Europaparlamentet har flera ständiga interparlamentariska delegationer för
förbindelserna med länder och institutioner i Afrika. Det huvudsakliga organet där
parlamentet samarbetar i dessa frågor är den gemensamma parlamentariska AKS–
EU-församlingen, som består av ledamöter av Europaparlamentet och företrädare för
AKS-stater, och som spelar en viktig roll när det gäller att stärka förbindelserna mellan
EU och dess AKS-partner, i enlighet med artikel 14 i Cotonouavtalet.
Europaparlamentet har också utvecklat formerna för parlamentariskt samarbete med
Afrikanska unionen genom sin delegation för förbindelserna med Panafrikanska
parlamentet (PAP), som inrättades 2009. Parlamentariska toppmöten brukar åtfölja
mellanstatliga toppmöten, där de parlamentariska toppmötena utfärdar en gemensam
förklaring direkt till stats- och regeringscheferna i början av varje mellanstatligt
toppmöte.
EU har också nära bilaterala parlamentariska förbindelser med Sydafrika, som stärktes
2007 genom det strategiska partnerskapet mellan EU och Sydafrika - EU:s enda
bilaterala strategiska partnerskap med ett afrikanskt land.

Flavia Bernardini
09/2022
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