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- LA PE, pentru raport a fost desemnată Comisia pentru dezvoltare (DEVE). S-a solicitat aviz de 

la Comisia pentru afaceri externe (AFET), Comisia pentru comerț internațional (INTA), Comisia 

pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), Comisia pentru buget (BUDG), 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și de la Comisia pentru drepturile 

femeilor și egalitatea de gen (FEMM). A se vedea și fișa  „OEIL”. 

1. CONTEXT 

Africa este unul dintre partenerii-cheie ai Uniunii Europene. Relațiile dintre Africa și Uniunea 

Europeană (UE) sunt ample și profunde ca urmare a istoriei, a apropierii geografice și a 

intereselor comune, fiind reglementate prin Acordul de la Cotonou și prin Strategia comună UE-

Africa, ambele cuprinzând dimensiuni politice, economice și de dezvoltare. 

Parteneriatul UE-Africa este dezvoltat prin dialoguri oficiale la diferite niveluri: summiturile 

UE-Africa, la nivel de șefi de stat sau de guvern, care au loc în principiu din trei în trei ani; 

reuniuni la nivel ministerial (sau la nivel de „troică”), desfășurate regulat, care reunesc 

reprezentanți ai țărilor africane și ai statelor UE, ai Comisiei Uniunii Africane și ai instituțiilor 

UE, inclusiv ai Consiliului UE; reuniuni între comisii. 

Anul 2020 este un decisiv pentru realizarea obiectivului de a avea un parteneriat mai puternic, 

prin cel de al 6-lea summit între Uniunea Africană (UA) și UE care va avea loc în octombrie, dar 

și prin încheierea negocierilor pentru un nou acord de parteneriat dintre UE și grupul statelor din 

Africa, zona Caraibilor și Pacific.  

La 27 februarie 2020, Comisia Europeană și Comisia Uniunii Africane s-au reunit la Addis 

Abeba în cadrul celei de a zecea reuniuni de acest tip a acestor două comisii, în care s-a discutat 

despre o cooperare viitoare. În cadrul acesteia a fost discutată și problema schimbărilor climatice, 

în condițiile în care în Africa se simt efectele acestora: resursele de apă sunt în scădere și tot mai 

multe regiuni sunt amenințate de deșertificare. 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/about-us_en
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/JOIN_2020_4_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/about
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/about
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=JOIN(2020)0004&l=en
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/cotonou-agreement/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_317
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O ocazie importantă de consultare cu partenerii africani o constituie reuniunea ministerială UA-

UE care va avea loc în luna mai, la care urmează să participe miniștrii afacerilor externe din 

Europa și Africa. 

Propunerile formulate au fost bazate pe intensificarea din ce în ce mai pronunțată a relațiilor 

dintre UE și Africa și de asemenea, pe angajamentele asumate în cadrul celui de al 5-lea summit 

Uniunea Africană-Uniunea Europeană de la Abidjan. În cadrul acestui summit, UE a prezentat 

un nou plan de investiții externe, având ca obiectiv crearea a 10 milioane de noi locuri de muncă 

până în 2023, vizând în special femeile și tinerii. 

În ultima reuniune din mai 2018 la Bruxelles, UE și UA au semnat un memorandum de 

înțelegere în domeniul păcii, securității și guvernanței, reprezentând o etapă importantă în 

aprofundarea cooperării în aceste domenii. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Comunicarea prezintă viziunea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant pentru 

afaceri externe și politica de securitate cu privire la bazele unei noi strategii cu Africa. Aceasta se 

bazează pe noua „Alianță Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile” dar și 

pe cadrele și politicile internaționale, africane și ale Uniunii Europene cum ar fi obiectivele de 

dezvoltare durabilă ONU, Agenda 2063 a Uniunii Africane (UA), Strategia globală a Uniunii 

Europene și Consensul European privind dezvoltarea, Strategia comună Africa-Europa și Planul 

european de investiții externe (EIP). 

Pe baza acestui document sunt prezentate propuneri de intensificare a cooperării prin parteneriate 

în cinci domenii-cheie: 

1. Parteneriat pentru tranziția către o economie verde și accesul la energie; 

2. Parteneriat pentru transformarea digitală; 

3. Parteneriat pentru creștere durabilă și locuri de muncă; 

4. Parteneriat pentru pace și guvernanță și 

5. Parteneriat în materie de migrație și mobilitate. 

De asemenea, este propus faptul ca Uniunea Europeană să colaboreze în parteneriat cu Africa 

pentru 10 acțiuni. În ceea ce privește primul parteneriat în vederea maximizării beneficiilor 

tranziției către o economie verde și a minimiza amenințările la adresa mediului, acțiunea 

propusă trebuie să fie în conformitate deplină cu Acordul de la Paris. 

În acest sens, în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă, UE și Africa trebuie ia 

măsuri pentru reducerea emisiilor de carbon, eficientizarea utilizării resurselor, ținând cont de 

faptul că țările africane sunt extrem de vulnerabile la schimbările climatice. De aceea, trebuie 

intensificate eforturile de a încetini și stopa încălzirea globală, precum și de a lua toate măsurile 

necesare de adaptare adecvate a oamenilor și a ecosistemelor. În combaterea problemei poluării, 

UE trebuie să sprijine dezvoltarea modelelor de urbanizare și a întreprinderilor verzi și 

inteligente în Africa, având în vedere că Africa se bucură de un capital natural vast, cu o 

biodiversitate și ecosisteme unice, cum sunt pădurile. 

În ceea ce privește cea de-a doua acțiune propusă, aceasta vizează implicarea UE în parteneriat 

cu Africa pentru a impulsiona transformarea digitală a continentului. Acest fapt se poate realiza 

prin investiții în infrastructură și surse fiabile de energie electrică. Potrivit studiilor, este estimat 

faptul că o creștere de 10% a acoperirii digitale influențează creșterea cu peste 1% a PIB-ului 

african, iar sprijinul acordat în sectorul digital poate oferi locuri de muncă pentru aproximativ 

15-20 de milioane de tineri care an de an intră în câmpul muncii. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_17_5007
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_3890
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A treia acțiune propusă constă în scopul de a spori semnificativ investițiile durabile din punct 

de vedere ecologic, social și financiar, reziliente la efectele schimbărilor climatice, de a promova 

oportunitățile de investiții prin intensificarea utilizării mecanismelor de finanțare inovatoare și de 

a stimula integrarea economică regională și continentală, în special prin intermediul Acordului 

continental african de liber schimb. 

Oportunitățile economice și crearea de locuri de muncă decente ar putea fi crește semnificativ 

prin acțiuni comune în patru domenii prioritare: a) stimularea comerțului și a investițiilor 

durabile în Africa; b) îmbunătățirea climatului investițional și a mediului de afaceri; c) 

îmbunătățirea accesului la educație de calitate, a competențelor, a cercetării, a inovării, a 

sănătății și a drepturilor sociale; d) aprofundarea integrării economice regionale și continentale.   

Cea de-a patra acțiune propusă presupune implicarea într-un parteneriat cu Africa pentru a 

atrage investitori prin sprijinirea statelor africane în adoptarea de politici și reforme în materie de 

reglementare care să îmbunătățească mediul de afaceri și climatul investițional, inclusiv prin 

asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru întreprinderi. 

Astfel, este cu adevărat esențială reforma politicilor în domenii fundamentale cum ar fi: 

guvernanța; statul de drept; sistemul judiciar; gestionarea finanțelor publice; gestionarea 

datoriilor; transparența în domeniul achizițiilor publice; concurența; standardele și facilitarea 

comerțului; cadrele în materie de investiții și impozitarea creșterii verzi. Această reformă 

presupune și combaterea corupției, a fraudei, a fluxurilor financiare ilicite, a spălării banilor și a 

finanțării terorismului. 

Consolidarea rapidă a învățării, cunoștințelor și competențelor, capacităților de cercetare și 

inovare, în special pentru femei și tineri, protejând și îmbunătățind drepturile sociale și eradicând 

munca copiilor, reprezintă cea de-a cincea acțiune propusă. Prin această acțiune este subliniat 

faptul că în ceea ce privește educația și formarea profesională, inclusiv de consolidare a 

dezvoltării competențelor, este necesară extinderea cooperării academice și științifice dintre UE 

și Africa, pentru crearea unei societăți și a unei economii bazate pe cunoaștere. 

O altă acțiune propusă este de a adapta și a aprofunda sprijinul acordat de UE eforturilor de 

pace africane, prin intermediul unei cooperări mai structurate și mai strategice, cu un accent 

special pe regiunile cu cele mai mari tensiuni și vulnerabilități. 

Astfel, securitatea și dezvoltarea trebuie să se întemeieze pe respectarea deplină a drepturilor 

omului, fără discriminare din orice motiv, pe principiile democratice, pe egalitatea de gen și pe 

statul de drept. UE trebuie să acorde sprijin apărătorilor drepturilor omului, să susțină 

impunitățile,  să asigure despăgubirea victimelor și de să favorizeze reconcilierea. 

Cea de-a șaptea acțiune propusă este de a integra buna guvernanță, democrația, drepturile 

omului, statul de drept și egalitatea de gen în cadrul acțiunilor și al cooperării. 

Pentru a fi asigurată pacea și stabilitatea, precum și pentru crearea de locuri de muncă și 

asigurarea creșterii economice, sunt necesare a fi îndeplinite următoarele cerințe: o bună 

guvernanță, politicile economice, sociale, educaționale și de sănătate eficiente și favorabile 

incluziunii, accesul egal la servicii sociale de bază, accesul egal la resurse și redistribuirea 

echitabilă a acestora, accesul egal la justiție și societățile deschise și favorabile incluziunii, 

acordându-se o atenție sporită asupra apărării și protecției drepturilor copilului. 

Asigurarea rezilienței prin corelarea intervențiilor în domeniul umanitar, al dezvoltării, al păcii și 

al securității în toate etapele ciclului conflictelor și crizelor este a opta acțiune propusă. Acest 

fapt implică eforturi de prevenire, de soluționare și de stabilizare, prin acțiuni bine orientate în 

domeniul umanitar, al dezvoltării, al păcii și al securității, ținând seama de valoarea lor adăugată 

și de mandatele lor.  
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Cea de-a noua acțiune implică asigurarea unei abordări echilibrate, coerente și cuprinzătoare în 

materie de migrație și mobilitate. 

Ultima acțiune propusă este de a consolida ordinea internațională bazată pe norme și sistemul 

multilateral, în centrul căruia se află ONU. 

3. POZIȚII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARLAMENTE 

 

 Preocupări recente ale Consiliului UE 

 

 În cadrul Consiliului afaceri externe din 17 februarie 2020, Consiliul a discutat despre 

relațiile dintre Uniunea Europeană și Africa, în scopul de a oferi orientări politice cu privire la 

prioritățile strategice viitoare cu Africa. Acestea includ reuniunea miniștrilor afacerilor externe 

ale UA-UE și a celui de-al șaselea Summit UE-Africa al Uniunii care va avea loc la Bruxelles în 

octombrie 2020. 

 Reuniune ministerială UE-Africa din 21-22 ianuarie 2019 - miniștrii de externe ai Uniunii 

Europene și ai Uniunii Africane au discutat despre trei teme principale: pace, securitate și 

guvernare; comerț, investiții și integrare economică; și consolidarea cooperării în sprijinul unei 

ordini globale bazate pe reguli. Aceasta a fost prima reuniune ministerială anuală dintre 

summiturile UE-Africa, fiind o oportunitate de a face un bilanț al implementării rezultatului celui 

de-al cincilea Summit UA-UE (Abidjan, 29-30 noiembrie 2017), care a constituit o bază în 

crearea unui parteneriat și mai puternic, reciproc avantajos, și mai bine adaptat la un context 

global în evoluție rapidă. 

 Consiliul afacerilor externe din 9 decembrie 2019 (prezidat de către Josep Borrell, Înaltul 

Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate) - miniștrii de 

externe au discutat despre relațiile UE-Africa în pregătirea reuniunilor ministeriale și la nivel 

înalt. Au fost purtate discuții cu privire la dezbateri referitoare la o nouă strategie cuprinzătoare 

pentru Africa. Miniștrii au subliniat că 2020 va fi un an esențial în relația dintre Africa și 

Uniunea Europeană și că următorul summit va fi o etapă importantă în modernizarea și 

extinderea parteneriatului UE cu Africa. 

 

 Prioritățile președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen 

 

 Pregătirea unei strategii cu Africa a reprezentat unul din principalele obiective în primele 

100 de zile ale noii Comisii Europene. Astfel, documentul „Către o strategie cuprinzătoare cu 

Africa” reprezintă un prim pas ce urmează să fie finalizat la summitul UE-Africa din octombrie 

2020. 

 Acest document stabilește cinci domenii de parteneriat care trebuie „definite în comun” la 

summitul UE-Uniunea Africană din octombrie a.c. în ceea ce privește tranziția ecologică și 

accesul la energie; transformarea digitală; creșterea durabilă și locuri de muncă; pacea și 

guvernanța; migrația și mobilitatea. 

 Statele membre ale Uniunii Europene au demarat lucrările de pregătire a cadrului pentru 

un viitor parteneriat cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific (țările ACP), având în vedere 

faptul că efectele Acordului de la Cotonou
1
 încetează efectele în 2020.  

 

 Parlamentul European 

 

                                                           
1
 Acordul de la Cotonou reprezintă cadrul general pentru relațiile Uniunii Europene cu țările ACP. A fost adoptat în 

anul 2000 pentru a înlocui Convenția de la Lomé din 1975. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2020/02/17/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2019/01/21-22/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2019/12/09/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646148
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cotonou-agreement/
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Parlamentul European s-a angajat activ în relațiile cu țările africane de-a lungul timpului, 

având delegații interparlamentare permanente cu acestea. Printre documentele adoptate, se 

numără: 

 Rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2018 privind relațiile dintre UE și 

ACP după expirarea Acordului de la Cotonou: o puternică dimensiune parlamentară; 

 Rezoluţia Parlamentului European din 16 noiembrie 2017 referitoare la strategia UE-

Africa: stimularea dezvoltării; 

 Rezoluția Parlamentului European din 08 decembrie 2010 referitoare la Strategia comună 

Africa-UE în urma celui de-al treilea Summit Africa-UE; 

 Raport din 10 octombrie 2007 privind situația relațiilor UE-Africa; 

 Raport din 17 aprilie 2007 privind Cornul Africii: un parteneriat politic regional al UE 

pentru pace, securitate şi dezvoltare. 

 

4. LINK-URI UTILE 

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52020JC0004  
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- https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-11-ITM-012_EN.html 

- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_374 

- https://eeas.europa.eu/delegations/african-union-au/866/african-union-and-eu_en 

 

                                                                                             Marina CLOPOTARU 

14 aprilie 2020 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/180/africa
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018P1115(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017IP0448
https://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2010-0694&language=RO
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0375+0+DOC+XML+V0//RO#title1
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0146+0+DOC+XML+V0//RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52020JC0004
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=JOIN(2020)0004&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=JOIN(2020)0004&l=en
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvhdfcs8bljza_j9vvik7m1c3gyxp/vl6tfu6lgqu9
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)630352
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)630352
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2020-000007_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-11-ITM-012_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_374
https://eeas.europa.eu/delegations/african-union-au/866/african-union-and-eu_en

